
VYHLASOVATEĽ
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici


ORGANIZÁTOR 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja


POSLANIE
Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov a redaktorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.


TERMÍN KONANIA
16. november 2021 

ON LINE FORMA SÚŤAŽE PRE ROK 2021
Každý prihlásený súťažiaci nasníma jednotlivé súťažné disciplíny do ucelenej relácie, ktorú sám moderuje a je povinný zaradiť do relácie ďalšie disciplíny v nasledovnom poradí: 
čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor s respondentom, reportáž.
Súťažné video relácie môže súťažiaci nasnímať kamerou, smartfónom, tabletom. Zábery je potrebné komponovať na šírku obrazu. Súťažné disciplíny ĆITANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU A ROZHOVOR musí byť nasnímaná na jeden záber – bez strihov.
REKLAMU odporúčame spracovať buď ako jeden reklamný blok alebo môžete spraviť viac samostatných reklám, ktorými reláciu prestriháte medzi jednotlivými súťažnými disciplínami. Hodnotení budete hlavne za moderátorské zvládnutie reklamného textu.
REPORTÁŽ je možné dopĺňať obrazovými ilustračnými zábermi, anketou, krátkym rozhovorom a podporiť tak svoju reportáž. Hodnotí sa obsah reportáže a moderátorský výkon, nie spravovanie filmárskej stránky.
Všetky disciplíny je potrebné zostrihnúť do jedného uceleného dokumentu v maximálnom trvaní 9 minúť. 
Názov videa odporúčame nazvať: sarby21_priezvisko.mp4 alebo .mov, v rozlíšení full HD, prípadne HD.





ČASOVÉ LIMITY DISCIPLÍN
RELÁCIA – samotné moderovanie relácie má časový limit 120 sekúnd; potrebné zaslať scenár vo formáte doc, docx, pdf.,
SPRAVODAJSTVO – čítanie správ, tento blok má trvanie 60 sekúnd,
ROZHOVOR – táto disciplína má 180 sekúnd,
REPORTÁŽ – reportáž vrátane obrazového materiálu má 150 sekúnd,
REKLAMA – súčet reklamných oznamov má 30 sekúnd (odporúčame v časovom limite prečítať 2-4 príspevky, je možné ich zaradiť ako jeden ucelený blok na jeden záber, ale je možné ich rozdeliť na viac častí, ktoré nesmú presiahnuť časový limit).


ODBORNÁ POROTA
Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľka Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici. 


TERMÍN ZASLANIA ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY
Podmienkou účasti je odoslanie prihlášky a záznamu do 5. novembra 2021. 


HODNOTENIE SÚŤAŽE (kritériá hodnotenia)
Členovia odbornej hodnotiacej poroty hodnotia osobitne každého súťažiaceho podľa nasledujúcich kritérií:
1. výslovnosť
2. úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka
3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča
4. schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu
5. celkový prejav
Porota nehodnotí respondenta, iba súťažiaceho.
Na základe hodnotenia poroty organizátor krajského kola nominuje priamym postupom do celoštátneho kola  (25.-26.11. 2021 v Banskej Bystrici) víťaza každej kategórie.

OCENENIE
Organizátor regionálnej súťaže na základe návrhu odbornej hodnotiacej poroty udelí diplomy a vecné ceny.


KONTAKT – bližšie informácie
Ľuba Bašová
042/4323574, 0901 918816. 0907, 0917 787062
luba.basova@pospb.sk




Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
Ul. slovenských partizánov 1132/52

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
do súťaže mladých moderátorov – redaktorov
MLADÝ MODERÁTOR 2021



Súťažiaci:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Kontakty:
Tel. číslo:
E-mail: 
Adresa bydliska*:
Adresa školy/zamestnávateľa*:

Prihlasujem sa do súťaže v kategórii:	15-18
                                                                      19-25 rokov

Pedagogický dozor:

Meno a priezvisko:
Adresa školy/zamestnávateľa:

Kontakty:
Tel. číslo
:
E-mail: 

Organizátor si vyhradzuje v prípade potreby preradiť súťažiaceho do inej vekovej kategórie.





Vyplnené prihlášky spolu s videozáznamom pošlite v elektronickej podobe najneskôr do           5. 11. 2021 na  e-mailovu adresu: luba.basova@pospb.sk 


