Kde?

Kdo?

InfoList
Co?

Proč?

O kom?

Jak?

Kdy?

3. říjen 2018

Vyhraj soutěž o nejlepší fotku
#GreenLabEU a získej zájezd do Berlína!
Jsi vědec/vědkyně nebo nadšenec do vědy? Bereš při své práci ohledy na životní prostředí? Vyfoť svou laboratoř
nebo pracovní prostředí a pošli fotku do soutěže #GreenLabEU! Ukaž, že jsi eco-friendly a vyhraj zájezd do Berlína!
Evropská komise vyhlašuje fotosoutěž o nejlepší snímek
ekologické laboratoře nebo pracovního prostředí.
Jak se zúčastnit?
Vyfoť snímek, na kterém ukážeš, jak ekologicky pracuješ.
Přidej krátký popis a místo, kde byl vyfocen.
Vyplň online přihlašovací formulář zde:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GreenLabEU201
8 a nahraj svou fotku. Deadline je 19. října 2018.
A co dál?
Fotky budou zveřejněny na facebookových stránkách
Společného výzkumného centra EU Science Hub - Joint
Research Centre). Zvítězí fotka, která dostane nejvíc lajků
a zároveň nejvíc hlasů od odborné poroty.
Výsledky soutěže budou oznámeny 29. října 2018.
Vítězná fotka pak bude vystavena na výstavě ARTEFACTS v Přírodovědeckém muzeu v Berlíně.
Její autor/ka získá dvoudenní zájezd do Berlína, kde bude moct výstavu navštívit.
Zdroj: Eurodesk.cz
Zveřejnila: Markéta Nováková
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Zachyť na fotce nebo videu svoji svobodu a vyhraj Dron DJI!
Co pro Tebe znamená svoboda? Je to možnost cestovat, dělat, co Tě baví nebo třeba vyjadřovat volně své názory?
Vyfoť snímek nebo natoč video a pošli je do soutěže „Zachyť svoji SVOBODU“. Vyhrát můžeš mimo jiné Dron DJI s
kamerou a foťákem! Tak popusť uzdu své kreativitě a získej super ceny!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž pro studenty/ky středních a vyšších odborných škol
na téma názvem „Zachyť svoji SVOBODU“.
Jak se zúčastnit?
Ukaž na fotce nebo na videu,
co pro Tebe znamená
svoboda.
Soutěžit můžeš ve dvou
kategoriích, do každé můžeš
poslat jen jeden příspěvek:
nejlepší fotka (maximálně
5MB)
nejlepší video (maximálně
120 vteřin)
Jak se přihlásit?
Vyplň online registační
formulář zde:
https://opvvv.msmt.cz/sout
ez a nahraj do něj svůj příspěvek.
Deadline je 2. listopadu 2018.
Co můžeš vyhrát?
hlavní cena v obou kategoriích - Dron DJI s kamerou a foťákem
volné vstupenky na zážitkovou hru GOLEM VR v pražském Hamleys
den v mediální agentuře s účastí na photoshootingu reklamy
balíček s dárkovými předměty
Zdroj: Eurodesk.cz
Zveřejnila: Markéta Nováková
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