Společnost Člověk v tísni vyhlašuje 7. ročník komiksové soutěže

Bohouš a Dáša mění svět

„Soutěž nebo spolupráce?“
Už více než 10 let mění Bohouš a Dáša svět. Je na čase zjistit
více o jejich super schopnostech. Odhalte spolu s námi
tajemství jejich úspěchu – sílu spolupráce!
Pokus se ztvárnit, jak mohou lidé spolupracovat ve škole, v
komunitě nebo při řešení problémů a výzev současného
světa. Nezapomínej na to, že jde o svět, ve kterém žiješ
nejen ty, ale i další lidé.
Zamysli se nad tím, co je třeba, abychom mohli vzájemně
spolupracovat? Dokážeš měnit svět sám/a nebo společně s
ostatními? Kdy je vhodné jít si sám za svým cílem a kdy se
vyplatí dojít k řešení společně? Kdo by Ti mohl pomoci
přispět k řešení problémů současného světa v místě, kde
žiješ? Jak Ti může spolupráce pomoci s orientací ve světě,
který se tak rychle proměňuje?
Komiksy mohou být smyšlené, vítáme i inspirované vlastní zkušeností! Důležitá je originalita, relevantnost
tématu a snaha autora o aktivní řešení problému prostřednictvím svého dílka.
Pravidla a podmínky soutěže
Kdo může soutěžit?
Soutěžit mohou jednotlivci i vícečlenné týmy ve třech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a
střední školy.
Co musí komiks splňovat?
Komiks musí obsahovat max. 8 navazujících obrázků (komiksových oken); formát nesmí přesáhnout velikost A2.
Jak se přihlásit?
Vyplňte přihlášku online ZDE a zašlete komiks poštou adresu: Bohouš a Dáša – Varianty, Člověk v tísni,
Šafaříkova 24, 120 00, Praha 2. DO OBÁLKY KE KOMIKSU NEZAPOMEŇTE PŘIDAT NÁSLEDUJÍCÍ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
1) název komiksu
2) jméno autora/rky/autorů/ek
3) datum narození autora/rky/autorů/ek
4) název školy
Kdo rozhoduje o vítězi?
O vítězi nerozhoduje pouze odborná porota, ale i diváci. O Ceně diváků můžete spolurozhodovat na webu
komiksové soutěže. Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž soutěžních děl proběhne 15. 11. 2017 v Praze.
Uzávěrka pro zasílání komiksů a přihlášek je 25. října 2017.
Sledujte nás na www.varianty.cz/soutez i www.facebook.com/komiksovasoutez
V případě dalších dotazů pište soutez.varianty@clovekvtisni.cz nebo volejte (+420) 222 350 805.

Komiksová soutěž byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

