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Pravidla Mezinárodní studentské soutěže 

Účastníci  

Soutěž je určena studentům ve věku 14-18 let, kteří jsou v současné době zapsáni do středních škol v 

členských státech MAAE. Týmy musejí mít alespoň tři studenty, horní velikost týmu není stanovena 

(ale na závěrečnou konferenci budou pozváni a podporováni pouze tři studenti z každého finálového 

týmu). Preferovány budou týmy s alespoň 50% zastoupením žen. Týmy mohou být složeny ze 

studentů z jedné školy nebo z několika spolupracujících škol.  Jeden tým může podat  jeden projekt. 

Abstrakty  

Přihlášky do soutěže by měly být zaslány na kontaktní osobu soutěže Heeweon Hyun do MAAE (e-

mailová adresa: H.Hyun@iaea.org). V předmětu e-mailu musí být text: International Student 

Competition,  Project Abstract,  název týmu, země.  

Každá přihláška by měla obsahovat:  

(a) abstrakt projektu (maximálně 300 slov) ve formátu souboru PDF (šablona je dostupná na 

konferenčním webu), který poskytne přehled o tom, co bude vytvořeno, včetně motivace, metod, 

očekávaných výsledků a závěrů  

(b) Podrobnosti o složení týmu (jména a data narození studentů, jméno doprovodného učitele a 

oficiální titul ve škole, úplná adresa školy).  

Abstrakty musejí být v angličtině. Lhůta pro podání je 1. prosince 2017 půlnoc (SEČ). Žádosti podané 

po této době nebudou zohledněny. Jakmile bude přihláška podána, nebude existovat možnost její 

revize. 

Shrnutí projektu - video nebo digitální mediální prezentace 

 Účastníci užšího výběru předloží prezentaci projektu pro mezinárodní studentskou soutěž na e-
mailovou adresu: H.Hyun@iaea.org. V předmětu e-mailu bude:  
 International Student Competition, Project Video, název týmu, země.  

Obsahem bude video nebo digitální mediální prezentace shrnující podrobnosti o realizaci a výsledcích 

projektu (délka maximálně 3 minuty). Práce musí být prosta materiálů chráněných autorskými právy, 

jako jsou hudba, obrázky a videoklipy, které mohou porušovat autorská práva jiné osoby nebo 

organizace. Je odpovědností účastníků zajistit, aby veškerý obsah použitý v projektu nebyl chráněn 

autorským právem. Videa v jiném jazyce než v angličtině musejí mít anglické titulky. Videa lze natáčet 

i pomocí mobilních telefonů v režimu na šířku. Kromě toho předložením shrnutí projektu účastníci 

souhlasí, že udělují MAAE práva k zveřejnění videozáznamu nebo prezentace digitálních médií na 

internetových stránkách MAAE, sociálních médiích a dalších platformách a potvrdí, že nebyla udělena 

žádná jiná práva, která by mohla být s tímto v rozporu. Lhůta pro podání je 2. března 2018 půlnoc 

(SEČ). Příspěvky obdržené po této době nebudou zohledněny. Jakmile bude video nebo digitální 



mediální prezentace odesláno, nebude možnost jej revidovat. Pokud bude v jakékoli fázi soutěže 

oznámeno porušení autorských práv, tým bude okamžitě diskvalifikován.   

Prezentace a nominace  

Pět týmů (složených z maximálně tří studentů a jednoho doprovodného učitele na každý tým) 
vybraných agenturou MAAE do finále bude mít příležitost prezentovat svůj projekt na 3. mezinárodní 
konferenci o rozvoji lidských zdrojů pro jaderné energetické programy, Zajištění budoucích 
pracovních sil pro jadernou energetiku, která se bude konat v Gyeongju v Korejské republice ve 
dnech 28. a 31. května 2018. Učitel, který plánuje doprovodit vybraný tým finalistů, zašle seznam 
členů týmu, kteří plánují cestovat, stejně jako vyplněné požadované dokumenty v jednom e-mailu na 

následující e-mailovou adresu: H.Hyun@iaea.org. V předmětu e-mailu bude: International Student 
Competition, Nomination, název týmu, země.  
Požadované dokumenty: (a) Formulář pro účast (formulář A) (b) Formulář pro předkládání projektu 
(formulář B) (c) Formulář žádosti o grant (formulář C) (d) Formulář pro souhlas rodičů.  Konečný 
termín pro podání je 27. dubna 2018 půlnoc (CET). Příspěvky obdržené po této době nebudou 
zohledněny. 
 

Kontakt 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně soutěže, kontaktujte prosím Heeweon Hyun, H.Hyun@iaea.org. 

angl. verze podmínek zde: 

https://www.iaea.org/events/human-resource-development-conference-2018/international-

student-competition  
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