
V RÁMCI PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉHO 

 ÚŘADU ŠLUKNOV VE SPOLUPRÁCI

S MĚSTSKOU POLICII ŠLUKNOV 

      

 

LETY MIMO 
 

 

TÉMA:  

PREVENCE  

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

 

Určeno pro žáky a studenty  

základních a středních škol neziskový sektor  

TERMÍN ODEVZÁNÍ FILMŮ S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU DO 20.12.2016 

VÍCE INFO NA WWW.MESTO-SLUKNOV.CZ – PREVENCE KRIMINALITY

http://www.mesto-sluknov.cz/


Pravidla amatérské filmové soutěže „ Lety mimo „  
1. Soutěž Lety Mimo je soutěž amatérských filmů pro školy, školská zařízení a 

nízkoprahové kluby pro děti a mládež, zájmové skupiny s tématikou rizikového 
chování. 

2. Pořadatelem soutěže je Město Šluknov – Městská policie Šluknov, program prevence 
kriminality. 

3. Soutěž bude probíhat od července 2016 do 20.prosince 2016 
4. Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, 

kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd. na nosičích CD 
nebo DVD v celkové délce maximálně patnáct minut (delší snímky budou automaticky 
vyřazeny). 

5. Technické požadavky: snímek ve formátu videa AVI, celý snímek sloučit s titulky 
v jeden celek, video a zvuk sloučit do jednoho souboru  

6. Školská zařízení, nízkoprahové kluby nebo zájmové spolky mohou do soutěže vyslat 
jednotlivce nebo skupinu maximálně 5 tvůrců ve dvou kategoriích: 
  věková kategorie žáci II. stupně základních škol  
  věková kategorie studenti středních škol a odborných učilišť  

7. Odborná porota vybere tři nejlepší snímky v každé kategorii a jejich autoři získají věcné 
ceny. 

8. Kontaktními osobami pro soutěž je manažer prevence kriminality Bc. Marcela 
Postlerová, postlerova@mesto-sluknov.cz, tel.412 315 329 

9. Přihlášku a další informace naleznete na internetové adrese www.mesto-sluknov.cz 
záložka prevence kriminality.  

10. Harmonogram:  
Soutěžní snímky, spolu s přihláškou budou přijímány do 20. prosince 2016 
městské úřadě Šluknov. Obálku označte „Soutěž - Lety mimo“. 
Výběr vítězných snímků městských částí proběhne dokonce měsíce leden 2017. 

11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které navádějí k užívání drog, 
líčí krutá a nelidská jednání, problematiku rizikového chování zlehčují, omlouvají či 
schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu 
rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, dále 
ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému 
tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nebo 
které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých 
tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí. 

12. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s  konečnou platností pořadatel 
a současně si vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu. 

  
Za program prevence kriminality  
Bc. Marcela Postlerová, manažer prevence kriminality  
Městský úřad Šluknov  
Za Městkou policii Šluknov  
Vladimír Vyskočil  

  
 
 
 



Přihláška do soutěže – „LETY MIMO“  
PRVNÍ ROČNÍK AMATERSKÉ FILMOVÉ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  

(pro jednotlivce nebo skupinu max. 5 tvůrců) 
 
Název filmu:          
  
Téma filmu:  
  
Název skupiny a jejich členové :   
…………………………...................................................................................................................
  
Kontaktní osoba a název zastupující organizace :     
Adresa:         
Telefon:  
E-mail:  
 
Prohlášení: 
Souhlasím s pravidly soutěže, uvedenými ve vyhlášení. 
Souhlasím s použitím snímku k nekomerčním účelům.  
 
 
 
 
 
……………………… 
Datum a podpis 
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