
SpeleMedia 

SpeleMedia je přehlídka a soutěž filmů a obrazových prezentací týkajících se jeskyní, jeskyňářů a 

speleologie. Do soutěže budou zařazeny příspěvky zaslané nejpozději do 30. dubna, 2013. Soutěž 

bude hodnocena mezinárodní porotou, ceny budou uděleny třem nejlepším dílům. 

Příspěvky mohou být zaslány také po 30. dubnu 2013, nebo osobně přineseny na SpeleMedia, ale 

tyto příspěvky nebudou již součástí soutěže a budou promítnuty, pouze pokud na ně zbude 

v programu čas. Třem nejlepším příspěvkům ze všech promítnutých, budou uděleny ceny účastníků. 

 

SpeleMedia je otevřená komukoliv, amatérům i profesionálům. Jediná výjimka pro zařazení do 

soutěže je ta, že příspěvek nesměl být prezentován na předchozích soutěžích ICS.  Všechny příspěvky 

musí být dílem autora, pokud je část příspěvku prací druhých, tak musí být doložen souhlas všech 

autorů díla. Každý autor může přihlásit maximálně tři příspěvky. 

Příspěvky 

Příspěvky mohou být zaslány na DVD v jakémkoliv standardizovaném digitálním formátu. Preferovaný 

standard je PAL, ale budou akceptovány také jiné formáty. Pokud však chcete zaslat příspěvek 

v nějakém jiném formátu, prosím zkontaktujte organizátora SpeleMedia. 

Hodnocení.  

Všechny příspěvky obdržené do 30. dubna, 2013 budou ohodnoceny mezinárodní porotou před 

začátkem ICS. Tato porota se bude skládat z jeskyňářských expertů, kteří jsou také uznávanými 

odborníky v oblasti filmu. Příspěvky budou hodnoceny podle následujících kritérií: umělecká úroveň, 

technická kvalita, význam a dopad pro speleologii a speleology.  

Všechny příspěvky obdržené po 30. dubnu, 2013 nebo přinesené přímo na SpeleMedia nebudou 

zařazeny do soutěže a hodnoceny mezinárodní porotou. 

Jak zaslat příspěvky.  

Všechny díla, musí být zaslané zároveň s oficiálním přihlašovacím formulářem, na adresu.  
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Za účast ve SpeleMedii není vyžadován žádný poplatek.  

Alternativní metody poslání příspěvků. 

 Pokud máte problém se zasíláním DVD poštou, prosím zkontaktujte Romana Šebelu, ohledně 

alternativní možnosti zaslání příspěvku přes datové úložiště. Mějte na paměti, že také v tomto 

případě musíte vyplnit oficiální přihlašovací formulář, podepsat ho a oskenovaný poslat na výše 

uvedenou adresu. 

 

Práva a podmínky 



Všechna morální a intelektuální práva k zaslaným dílům zůstávají  autorům zachována. Všechna  

autorská označení zaslaných děl budou zachována, digitální informace o autorských právech nebude 

z žádné části díla odstraněna. 

 

Souhlas  

Zasláním děl a podepsáním přihlašovacího formuláře souhlasíte s jejich omezeným využitím pro 

potřeby Mezinárodní speleologické unie (UIS) a České speleologické společnost (ČSS), v jejich 

katalozích, publikacích, nahrávkách a audio/vizuální programech. UIC a ČSS může zobrazit vaše díla 

s nízkým rozlišením na svých webových stránkách. 

Další informace. Příspěvky (disky/datová média) se stávají vlastnictvím UIS a nebudou vráceny, pokud 

nepřiložíte obálku s potřebným poštovným. Případné dotazy směřujte prosím na Romana Šebelu, 

hlavního organizátora SpeleMedií , a zasílejte na adresu: romans@speleo.cz, nebo volejte 

+420 721 900 970. 

 

 


