
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

KRAŤAS 2020 
SOUTĚŽ KRÁTKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU 

 

Základní informace: ● Ponoř se do světa fantazie, snů i reality a vytvoř film, nad kterým se nám bude 
tajit dech, budeme se smát i bát a pak ti tleskat! 
● Široká škála možností animace nám dává prostor vyjádřit se a přispívá k výměně 
zkušeností, námětů a postupů při práci s různými materiály a technikami při 
tvorbě. 
● Do soutěže se mohou přihlásit nejen ti, co navštěvují kurzy animace, ale i 
skupiny či jednotlivci, kteří si vytváří animaci sami doma.  

Organizátor: ● Dům dětí a mládeže Jižní Město  

Termíny: ● Vyhlášení soutěže – 6. 1. 2020 
● Uzávěrka přihlášek – 24. 5. 2020 
● Vyhlášení výsledků – 27. 6. 2020 
● Předávání cen a promítání filmů – 27. 6. 2020 

Startovné: ● Zdarma! 

Určeno pro: ● děti od 7 let a mládež do 18 let 

Soutěžní kategorie ● Jednotlivci 
   A1 – 7-11 let 
   A2 – 12-18 let 
 
● Skupina (2 – 8 autorů) 
   B1 – 7-11 let 
   B2 – 12-18 let   

Animační techniky ● Animační technika je libovolná, např.:  
- počítačová animace, kreslená animace, pixilace, plastelínová animace, animace 
stavebních prvků (lego, seva, merkur) aj. 

Téma ●  libovolné 

Co bude porota 
hodnotit: 

● kvalitu a originalitu 
- scénáře, provedení animace, střihu, zvuku 

Formáty 
videosouboru: 

● Formáty 
- *.mp4, *. avi, *.mov 

Délka ● nejméně 45 vteřin (včetně titulků) 
● nejvíce 5 minut (včetně titulků) 
● nejméně 85% filmu musí tvořit animace 



 
 
 
 

 
 
 
 

Jak se přihlásit? ● 1. vyplňte elektronickou přihlášku nejpozději do 24. 5. 2020 
https://forms.gle/Eb6JDVUZxZRN85b38 
(na pozdější přihlášení nebude brán zřetel!) 
● 2. zašlete soubor s animací nejpozději do 24. 5. 2020 
       Elektronicky přes služby  
            - Úschovna - http://www.uschovna.cz  
            - Letecká Pošta - http://www.leteckaposta.cz 
       Na e-maily: pechacova@ddmjm.cz a semberova.barbora@ddmjm.cz 
V případě nedoručení animace do 24. 5. 2020, bude přihláška vyřazena ze soutěže. 

Než odešlete 
přihlášku: 

● Odesláním přihlášky: 
   - potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami soutěže a souhlasíte s nimi. 
   - potvrzujete, že jste v přihlášce uvedli všechny autory, kteří se podíleli 

na vytvoření animace 
   - souhlasíte se zveřejněním videa na You Tube kanálu DDM JM, facebookovém 

profilu DDMJM a na veřejném promítání při vyhlašování výsledků soutěže. 

Ocenění a předání 
cen: 

● Porota vyhodno  tři nejlepší animace z každé kategorie.  
● Autor nebo skupina autorů obdrží na slavnostním předání diplomy a věcné 
ceny.  
● Na slavnostním vyhlášení a předávání cen, kam budou pozváni všichni soutěžící i 
veřejnost, proběhne i projekce všech soutěžních animací. 
● Organizátor soutěže si vyhrazuje právo udělit i zvláštní ocenění nebo žádné 
ocenění. 

Podmínky účasti: ● Do soutěže v kategorii Jednotlivci může být přihlášen pouze jeden film od 
jednoho autora, stejný autor se může také podílet na jednom filmu z kategorie 
Skupina. 
● Kategorie se řídí věkem autora v době vytvoření filmu. 
● V případě kategorie Skupina rozhoduje o zařazení do dané podkategorie věkový 
průměr všech autorů. 
● Minimální počet autorů v kategorii Skupina je 2, maximální počet je 8. 
● Do soutěže nebudou zařazeny filmy, které se soutěže Kraťas již účastnili 
● V případě použití jiné než vlastní hudby, uveďte autora písně a stejně tak i 
všechny autory animace v úvodních či závěrečných titulcích. 
● Organizátor má právo vyřadit ze soutěže filmy, které: 
- nesplňují časový rozsah nebo uvedené technické parametry 
- jakkoli podněcují k násilí, nebo jsou v rozporu se všeobecně platnými morálními 
a etickými zásadami. 

Kontaktní osoby: Mgr. Blanka Pechačová 
778 494 893 
pechacova@ddmjm.cz  
 
Barbora Šemberová, BcA 
773 754 744 
semberova.barbora@ddmjm.cz 

 
 


