
Pravidla soutěže 
1. Pořadatel soutěže  
Pořadatelem soutěže je E.ON Česká republika, s.r.o.  

2. Organizátor soutěže  
Organizátorem soutěže v Jihočeském kraji je Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 
Lannova 63, České Budějovice, 37001; Tel:386 350 281, e-mail: info@radambuk.cz, 
www.radambuk.cz  

Organizátorem soutěže v kraji Vysočina je: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
Františka Hrubína 753, Třebíč, 674 01; Tel: 777 750 131, e-mail: info@rdmkv.cz, www.rdmkv.cz  

Organizátor Akademie v Jihomoravském kraji je Jihomoravská rada dětí a mládeže 
Česká 11, 602 00 Brno, Tel.: 776 701 756, E-mail: info@jmdeti.cz, www.jmdeti.cz  

Organizátor soutěže ve Zlínském kraji je SPEKTRUM – Krajská rada dětí a mládeže 
Zlínského kraje, 
Tyršovo nábřeží 801, 760 01 Zlín, Tel. 774 482 901, e-mail: info@krdmzk.cz, www.krdmzk.cz. 

3. Poslání, podmínky účasti soutěže  
Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad 
zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě 
oživení náplně volného času mladé generace.  

Soutěž je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského a 
Zlínského kraje. 

Věk soutěžících je maximálně 17 let. V soutěžních skupinách smí být též dospělé osoby, vždy 
však musí být dodrženo pravidlo, že minimálně 80% je mladších 18 let. Výjimkou je rodina – kde 
může být „dospěláků“ polovina. Soutěžící musí být před zahájením soutěže registrováni. 

Soutěžící se mohou registrovat na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz. Registrace 
je dokončena po obdržení potvrzovacího e-mailu od administrátora. Poté se mohou soutěžící 
přihlásit a soutěžit. Administrátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící nebo odpovědi, 
které jsou vulgární, rasistické a nesplňují podmínky účasti v soutěži.  

4. Pravidla soutěže  
Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:  

• Jednotlivec 
• Malá skupina - od tří do devíti osob (parta, družina, rodina …) 
• Třídní kolektiv - deset až třicet osob  
• Velká skupina - deset až třicet osob (oddíl, klub –organizace dětí a mládeže) 

Malá energetická akademie má 5 stupňů či misí.  
V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol. 

 



Zpracované odpovědi budou hodnoceny ve třech úrovních :  
a) teoretické (kolik soutěžící zjistil informací o daném problému, jak odborně byl úkol zpracován) 
b) praktické  (jakým způsobem se soutěžící pokusil daný problém nějak vyřešit, týmová 
spolupráce, jak se soutěžící na řešení podíleli)  
c) prezentační (způsob a zpracování prezentované odpovědi – video, fotografie, powerpointová 
prezentace, výtvarné dílko, báseň...).  
 
Za každou úroveň zpracování lze získat 1 až 3 body, (za teorii maximálně 3 body, za praxi 
maximálně 3 body a za prezentaci také maximálně 3 body). Celkem tedy za splnění jednoho úkolu 
může získat soutěžící maximálně 9 bodů.  
 
Po splnění úkolu se odpověď vloží do systému následujícím způsobem: 

• po přihlášení na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz do svého soutěžního 
konta si soutěžící otevře odkaz „Úkoly akademie“  a v dolní části stránky „Mise 
odpovědět“  a zde do Okna pro odpověď napíše buď přímo své řešení úkolu nebo krátký 
vzkaz o vložení odpovědi formou přílohy. 

• Pečlivě prohlédněte jestli jste vložili všechny přílohy. 
• Po odeslaní této odpovědi může soutěžící svou odpověď editovat ( změnit, doplnit) do 

termínu ukončení úkolu, po termínu bude pro soutěžícího kolo uzavřeno a již se do své 
odpovědi nemůže vrátit (čili nemůže ji změnit, doplnit, atp.). 

• Zpracování zadaných úkolů závisí zcela na soutěžících, na jejich fantazii a nápadech. 
• O vložení odpovědi je administrátor informován automaticky systémem . 

Pokud chce soutěžící zaslat fotografii, budou do soutěží přijaty pouze ty fotografie, kdy rozměr 
větší strany fotografie by neměl být větší jak 900 pixelů.  

U fotografií a výtvarných děl se musí jednat o vlastní tvorbu. Pokud se zjistí, že fotografie pochází 
z jiného než vlastního zdroje, bude soutěžící vyřazen ze soutěže. Do soutěže je možno vstoupit 
kdykoliv v jejím průběhu. Každá jednotlivá mise je dílčí soutěží o hodnotné ceny věnované 
firmou E.ON. Tyto etapy slouží k tomu, aby se soutěž rovnoměrněji rozdělila do činnosti oddílů, 
klubů, rodin a vyplnila jim tak čas v průběhu školního roku.  

Jakékoliv dotazy týkající se soutěže zodpoví soutěžícím Rada dětí a mládeže příslušného kraje – 
organizátor soutěže. 

5. Časový průběh soutěže – orientační členění  
 
Září 2011 – slavnostní zahájení , zahájení 1. stupně(mise) 
Listopad 2011 – vyhodnocení 1. stupně (mise) – zahájení 2. stupně (mise) 
Leden 2012 – vyhodnocení 2. stupně (mise) – zahájení 3. stupně (mise) 
Únor 2012 – vyhodnocení 3. stupně( mise) – zahájení 4. stupně (mise) 
Duben 2012 – vyhodnocení 4. stupně (mise) – zahájení 5. stupně (mise) 
Květen 2012 – vyhodnocení 5. stupně (mise), slavnostní vyhlášení celkových vítězů jednotlivých 
kategorií.  

6. Vyhodnocení soutěže  
Jednotlivé stupně akademie budou vyhodnocovány komisí administrátorů. Nejlepší účastník v 
každém stupni bude odměněn zajímavou cenou. Hlavní cenu získá soutěžící, který se zúčastní 
všech pěti stupňů a získá nejvíce bodů, při shodě bodů rozhodne o vítězi losování. 



7. Výhry  
Soutěžící – Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů, misí akademie nejvíc bodů, 
vyhraje věcnou cenu v hodnotě 12.000,- Kč. Malá skupina a Třídní kolektiv si bude moc vybrat 
věcnou cenu v hodnotě 25.000,-Kč a na Velkou skupinu čeká věcná cena v hodnotě 50.000,-Kč. 
Předání hlavních cen proběhne na akci dle harmonogramů jednotlivých krajů. Vítězové budou 
před vyhlášením kontaktováni organizátory a bude s nimi konzultován výběr věcné ceny. 

8. Závěrečné ustanovení  
Tato pravidla jsou závazná pro všechny soutěžící. Svou registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, 
že s pravidly souhlasí. Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou. Účastí v soutěži 
projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat 
základní údaje o soutěžících (příjmení, jméno a město) ve sdělovacích prostředcích a v 
propagačních materiálech organizátora po dobu 3 let od skončení této soutěže. 


