
Pravidla WAU – přehlídky dobrodružných prezentací dětí a
mládeže

(krátké AV prezentace osobních zážitků)
čl. 1

III. ročník přehlídky WAU vyhlašuje HORIZONT Blansko, z.s. jako součást 24. ročníku filmů,
setkání a dobrodružství RAJBAS 2020, který proběhne v Blansku ve dnech 17.-20. 11. 2022.

čl. 2
Přehlídka autorských prezentací (vizuální tj. foto, video, případně zvuková, nezbytnou
podmínkou je vlastní živý komentář) je vyhlášena pro děti a mládež od 6 do 20 let.
Tematické zaměření na přírodu, cestování, táboření, sport v přírodě a další neobyčejné
zážitky.

čl. 3
Maximální délka vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut. Jeden autor může přihlásit nejvíce
1 prezentaci.

čl. 4
WAU je vypsáno jako nesoutěžní přehlídka dobrodružných prezentací. Všichni aktivní
účastníci obdrží upomínkové ceny a pamětní list.

čl. 5
Prezentace hodnotí odborná porota, která rozhoduje o výběru třech přednášejících, kteří
přednesou své prezentace na Velkém sále festivalu Rajbas. Porota si vyhrazuje právo na
případné vybrání méně než tří přednášejících. Při hodnocení budou zvažovány kritéria
prezentačních dovedností, originalita a obsažnost.

čl. 6
Prezentace musí být zaslána předem, a to nejpozději do 7.11.2022 na ftp server Festivalu
Rajbas (http://2022.festival-rajbas.cz/wau/online-prihlaska-do-wau/) maximálně ve velikosti 2
GB. Současně je třeba vyplnit správné údaje do přihlašovacího formuláře, zaslat krátkou
anotaci prezentace a vybrat 2 ilustrativní fotografie. Soutěžící (u dětí do 15 let jeho zákonný
zástupce) nahráním díla na ftp a potvrzením souhlasu s podmínkami přehlídky uděluje
svolení k případnému využití fotografii účastníků přehlídky, ukázek fotografii nebo krátkých
videí k propagaci festivalu Rajbas. Informace o přehlídce WAU a celém festivalu RAJBAS
2022 jsou průběžně zveřejňovány na http://2022.festival-rajbas.cz/.

čl. 7
Pro případnou komunikaci s organizátorem soutěže lze využít následující kontakty:
e-mail: samonilovarajbas@seznam.cz
+ 420 605 428 859 (koordinátorka soutěže Eva Šamonilová)
+ 420 723 091 241 (ředitel festivalu Milan Daněk)

čl. 8
Přehlídka prezentací je účastníkům festivalu veřejně přístupná.

čl. 9
Účastníci mají volný vstup (+ 1ks volné vstupenky pro doprovod) na program festivalu
RAJBAS 2022 (www.festival-rajbas.cz).
Eva Šamonilová, koordinátorka přehlídky


