Службено такмичење ученика и правила
Годишње регионално такмичење ученика против корупције (спонзори такмичења су Стејт
Департмент Сједињених Америчких Држава и
Канцеларија за правосуђе (ДОЈ)
Сједињених Америчких Држава као и америчке амбасаде у Албанији, Босни и
Херцеговини, Хрватској, Косову, Македонији, Црној Гори и Србији) одржаће се у циљу
охрабривања ученика на Балкану да осмисле кампање којима би се подигла свест и
указало на потребу да се корупција искорени и не толерише. Ученици који се пријаве на
ово такмичење бавиће се дизајном постера против корупције (основне школе) као и јавних
видео огласа (средње школе) и тако се такмичити за државно и регионално признање као и
награде попут Kindle, Go Pro камере и iPed које ће добити најбоља кампања против
корупције.
“Млади за друштво без корупције” (Youth for a corruption-free society) #bezkorupcije,
#pakorrupsion, #corruptionfree
Циљеви такмичења
Америчке амбасаде у Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Косову, Македонији,
Црној Гори и Србији организују тамичење за ученике основних и средњих школа у
Албанији, Босни и Херцеговини, Косову, Македонији, Црној Гори и Србији у сврху
промовисања заједничких вредности младих у Сједињеним Америчким Државама и
младих у регији - а то је борба против корупције у свим њеним облицицма. Циљ
такмичења је оспособљавање младих из региона за стварање бољих друштава без имало
толеранције према корупцији.
Учесници:
Сви ученици основних школа од 5. до 8. разреда могу учествовати у делу такмичења
намењеног ученицима основних школа, а у делу такмичења намењеног ученицима
средњих школа могу учествовати сви ученици средњих школа од 1. до 4. разреда.
Такмичари млађи од 18. година дужни су да уз своју пријаву за такмичење приложе
потписано и скенирано одобрење родитеља или законскога старатеља. Наведено одобрење
треба да садржи следећи текст:
Ја (име и презиме), доле потписан/а, као родитељ или законски старатељ учесника у
такмичењу овим одобравам да (име и презиме детета) учествује у свим фазама
такмичења и потврђујем да материјал који је приложен, колико је мени познато,
представља оригинално и индивидуално дело ученика у такмичењу.
Ученици који имају 18. година или више, у обавези су да пошаљу потписану и скенирану
изјаву:

Ја (име и презиме), доле потписан/а, овим потврђујем да је материјал који је приложен,
моје оригинално и индивидуално дело.
Платформе
Такмичење ће се одигравати на платформи Јутјуб за дељење видео записа и на Фејсбук
страници “Bez Korupcije Pa Korrupsion” (Corruption-free!); међутим, Јутјуб и Фејсбук нису
партнери нити спонзори овог такмичења. Подсећамо такмичаре да су, учешћем у
такмичењу и дељењем садржаја на Јутјубу или Фејсбуку, у обавези да се придржавају
свих уговора са трећом страном и свих услова коришћења, односно пружања услуга
Јутјуба и Фејсбука.
Пријаве за ово такмичење могу бити објављене и промовисане на различитим
платформама друштвених мрежа укључујући Фејсбук и Твитер. Међутим, Фејсбук и
Твитер нису партнери нити спонзори такмичења. Пријава за такмичење и све остале
административне радње подносиће се путем електронске поште и Јутјуба.
Како се пријавити на такмичење?
Ученици основних школа:
Ученици основних школа позвани су да израде постер који је у вези са темом такмичења:
Млади за друштво без корупције! Шта мислите, како корупција утиче на вас и вашу
заједницу и шта бисте волели да промените? Како можете зауставити или спречити
корупцију у својој школи, заједници и у свакодневом животу уопште? Шта бисте учинили
за промоцију равноправности у школи - школско окружење без преписивања и плагијата?
Постер би требало да садржи наслов и/или слоган и мора бити оригиналан/аутентичан рад
сваког ученика. Такмичари, а не спонзори такмичења, одговорни су за свако кршење
права интелектуалне својине. Сваки такмичар може предати највише један постер.
Постере можете послати електронски, претворене у .pdf или .jpg слику и приложене уз
мејл који садржи контактне информације о аутору.
на е-маил адресу:
bezkorupcije2017@gmail.com
са скенираним и потписаним одобрењем родитеља или
правнога старатеља. Садржај е-поште у којој је приложена пријава за такмичење мора да
садржи информације о учеснику: име и презиме, држава, разред и школа, контакт е-маил и
број телефона/мобилног телефона као и наслов или слоган постера. Наслов е-поште је име
такмичења Bez korupcije. И постери и потврда родитеља/старатеља који се шаљу
електронским путем требало би да су у .pdf или .jpg формату.

Ученици средњих школа:
Ученици средњих школа требало би да израде оригиналан/аутентичан видеозапис везан
за тему такмичења: Млади за друштво без корупције! Како корупција утиче на вас, вашу
заједницу и на друштво у вашој земљи? Шта бисте желели да промените? Како можете
зауставити или спречити корупцију у својој школи, заједници и у свакодневном животу?
Шта бисте направили за промоцију равноправности у школи - школско окружење без
преписивања/варања и плагирања? Пренесите видеозапис на Јутјуб под хаштагом
#bezkorupcije. Видеозапис може бити пренесен у било којем формату или величини коју
прихвата Јутјуб канал, али видео не би требало да је дужи од три минуте. У тренутку када
је датотека с видеом пренесена на Јутјуб, сматраће се коначном верзијом и неће моћи да се
додатно прилагођава, уређује или мења. Сваки такмичар може предати највише један
видеозапис. Поднесени видеозапис мора бити оригиналан/аутентичан рад појединога
ученика и у трајању између 1,5 и 3 минуте. Видеозаписи би на креативан и оригиналан
начин требало да прикажу како се борити против корупције у свакодневном животу.
Ученици од 1. до 4. разреда средње школе учествују у такмичењу објављујући, односно
преносећи свој видеозапис на Јутјуб користећи притом хаштаг #bezkorupcije. Након
преноса видеа на Јутјуб, учесници би требало да пошаљу и е-маил на адресу:
bezkorupcije2017@gmail.com која садржи линк ка видеозапису као и информације о
учеснику: име и презиме, датум рођења, адресу, разред и школу, контакт е-поште, број
телефона/мобилног и наслов видеа. Наслов е-поште требало би да је и назив самог
такмичења Bez korupcije. Такође, зависно од старости учесника, треба приложити потврду
родитеља или старатеља, односно изјаву о аутентичности рада у .pdf или .jpg формату.
Пријаве без потписаног одобрења родитеља, односно без потписане изјаве о
аутентичности сматраће се непотпуним и биће одбијене. Подношењем постера и
видеозаписа учесници пристају да они буду објављени на друштвеним и другим
медијима.
Процес селекције
Одбор ће оценити све пријаве, а најбоље у свим категоријама биће одабране на темељу
седећих критеријума: креативност, оригиналност, познавање појма и проблема корупције,
идеје и сугестије те укупан утисак. Техничка решења, употребљена технологија и квалитет
слике неће бити пресудни приликом селекције, али ће одбор обратити пажњу и на то.
Одбор ће такође узети у обзир старост и зрелост такмичара.
Одбор ће изабрати државне победнике у обема категоријама, регионалне победнике у
обема категоријама и укупног регионалног победника.
Организатор задржава право на разматрање и одобравање било ког предлога те
евентуално одбијање предлога ради спречавања могућих манипулација и неправилности.

Све прихватљиве пријаве ће бити објављене на Фејсбук страници такмичења Bez
Korupcije Pa Korrupsion, а такмичари могу позвати своје пријатеље да за њих гласају
(“лајкују”), и на тај начин помогну одбору да одаберу победника, иако ће такмичари бити
награђени искључиво одлуком одбора.
Такмичење почиње 9. децембра 2017. и трајаће до поноћи 1.априла 2018. године.
Победници на националном нивоу биће проглашени 4. маја 2018 .године. Регионали
победници биће проглашени 30. маја 2018. године. Обавештење о победницима биће
објављено на Фејсбук страници Bez Korupcije Pa Korrupsion као и на каналима
друштвених мрежа америчке амбасаде.
Услови пријављивања:
a) Пријава не сме да садржи развратност, експлицитну сексуалност, нагост,
вулгарност, графичко насиље, позив или подстицање на насиље, комерцијалне
понуде или промоције. Пријава мора бити у складу с локалним прописима и не сме
садржавати увреде, клевете, изазивања или непоштовање према неком од спонзора
тамичења или према било којој групи, појединцу или институцији. Форма и
садржај пријаве требало би да су у складу са нормама грађанског дискурса. Другим
речима, садржај свих пријава треба бити прикладан за генералну публику.
b) Пријава мора представљати оригиналан садржај који је креирао сам такмичар и не
сме садржавати никакве елементе заштићене туђим ауторским правима или на неки
други начин бити подложан повреди права интелектуалне својине или власничким
правима треће стране, укључујући приватност и права јавности (осим изричито
допуштених у тачци под д.). Спонзори такмичења не прихватају никакво оправдање
за “поштено кориштење” материјала заштићених ауторским правима нити за
употребу лиценцираних материјала које је креирала трећа страна или материјала у
власништву треће стране.
c) Спонзори такмичења задржавају право да дисквалификују, искључиво и у
потпуности према свом нахођењу, сваку пријаву која се не придржава наведених
критеријума, намере и садржаја овде наведених Службених правила такмичења.
d) У случају било каквих нејасноћа и различитих ставова у погледу поштовања,
тумачења и примене ових захтева за садржај пријава или других одредби ових
Службених правила такмичења, Спонзори такмичења задржавају искључиво право
да реше те нејасноће и различите ставове према властитиој процени.
e) Слањем видеозаписа или постера, такмичар потврђује да је добио/добила писмену
сагласност од свих појединаца чија се слика или лик појављује у видеу или на
постеру (или од родитеља, односно законских старатеља тих појединаца ако су

малолетна у својој држави) те да је добио/добила потребна права, лиценце,
сагласности и дозволе за употребу свих материјала попут музике, слика, текста и
осталог садржаја своје пријаве. Такође, такмичар потврђује да је, на захтев,
спреман/спремна приложити важећу документацију о некој или о свим тим
сагласностима, лиценцама итд. Неуспех у прибављању таквих права, сагласности и
дозвола може довести до дисквалификације пријаве, и то искључиво сходно
процени Спонзора такмичења.
f)

Едитовање видеозаписа: дозвољене су све уобичајене технике едитовања
видеозаписа. Видеозаписи могу бити едитовани у било ком програму и у било ком
формату, али морају бити компресовани и достављени у формату који Јутјуб
платформа прихвата.

Право на учешће:
a) Такмичари морају бити уписани у школу и не млађи од 10. година на дан
такмичења. Сагласност родитеља или законскога старатеља потребна је за
појединце млађе од 18. година, како је описано у делу под називом “Како се
пријавити”. Такмичари морају бити становници Албаније, Босне и Херцеговине,
Косова, Македоније, Црне Горе или Србије и не смеју бити држављани Сједињених
Држава или становници са сталним боравком у Сјединшеним Државама.
b) Појединац који поднесе пријаву за такмичење сматраће се такмичарем и биће
појединац с правом такмичења за награду. Организације немају право да се
такмиче за награду, нити као засебни ентитети нити путем представника. Да би
имали право такмичења за награду, такмичари морају пружити потпуне и тачне
информације.
c) Следећи појединци не испуњавају услове за учествовање на такмичењу: запослени,
стажисти, менаџери и службеници Спонзора такмичења, службеници америчке
владе, као ни радници, стажисти, менаџери или службеници агенција, компанија
или других субјеката укључених у администрацију, оглашавање, оцењивање,
стварање, развој, извршење и/или спровођење овог такмичења, нити чланови уже
породице наведених појединаца (супружници, партнери, родитељи, деца, браћа и
сестре или они који су у тој улози: помајка, поочим, посинак, покћерка, полубрат,
полусестра и сл.) те они који с било којим од наведених појединаца живе у истом
домаћинству.
d) Једном када је пријава за такмичење прихваћена, име учесника (или кориснички
идентитет ако такмичар жели да остане анониман) и држава могу бити јавно
објављени, по властитиој процени такмичара.

e) Победници могу бити позвани на јавну свечаност у организацији Спонзора
такмичења.

Избор победника
a) Све пријаве за такмичење претходно ће прегледати запослени у амбасади САД да би
се утврдило да ли су испоштована сва Службена правила такмичења. Свака пријава
која не испуњава захтеве неће бити прихваћена. Амбасада САД задржава право да
пре објаве резултата на страницама такмичења, пре доделе награда, одабере
победника итд., а према властитој процени, у коначној анализи провери да ли је
потенцијални финалиста или потенцијални победник својом пријавом у потпуности
испоштовао Службена правила такмичења.
b) Жири: Одбор ће чинити особље амбасаде САД у земљама учесницама такмичења.
c) Критеријуми којима ће се Одбор руководити: одбор ће изабрати најбоље пријаве,
водећи рачуна о креативности и машти у приповедању и оригиналности идеје.
Техничка својства и коришћена технологија неће бити кључни приликом процене
пријаве. Жири ће узети у обзир године и зрелост такмичара. Пријаве ће се
оцењивати на скали од 1 до 5.
d) Победници: сваки победник и/или финалиста мора потписати и вратити
Спонзорима такмичења потписану изјаву о прихватљивости и праву на
објављивање, приложити кратку биографију (према потреби), и кратку изјаву о
својој пријави на такмичење; у супротном победник или финалиста неће бити
номинован за награду. Немогућност спонзора такмичења да конктактирају
потенцијалног победника може довести до дисквалификације и/или одабира
алтернативног/другопласираног победника међу осталим прихватљивим пријавама.
e) Победници и финалисти могу бити објављени на страницама амбасаде САД и/или
на страницама друштвених мрежа. Победници и финалисти могу користити
псеудоним уместо правога имена и могу тражити да њихови лични подаци буду
заштићени.
Награде:

1. награда: iPad Mini 2
2. награда: Go Pro камера
3. награда: Kindle

Победници морају потврдити да прихватају награде путем е-поште у року од три
календарска дана. Уколико то није потврђено до траженог датума, спонзори такмичења
задржавају право одабира алтернативног победника. Сваки победник мора дати тачну
поштанску адресу на коју ће награда бити испоручена. Спонзори такмичења нису
одговорни за било какве проблеме везане за испоруку награда, укључујући, али не и
ограничавајући се на: крађу, кашњење, оштећење, уништење или случајни губитак од
стране испоручиоца. Награде које нису преузете не могу се пренети на неког другог, и не
могу се мањати или третирати као новац. Сви порези на награду или у вези са наградом
као и пријављивање награде, искључива су одговорност победника.

Права и одговорности
a. Спонзори такмичења не сносе одговорност за пријаве на такмичење, поруке у њима
и изричито се одричу било какве одговорности везане уз достављене материјале,
укључујући потенцијалне спорове између подучесника/сарадника који се односе на
пријаве.
b. Такмичење и његови спонзори не дозвољавају кршење ауторских права или
кршење било којих других права интелектуалне својине. Спонзори такмичења
задржавају право да уклоне и дисквалификују све пријаве за које сматрају да крше
ауторско права или друга права интелектуалне својине друге стране.
c. Такмичари су сагласни да дају одобрење спонзорима такмичења да користе све
пријављене садржаје у сврху оцењивања такмичења. Финалисти и/или победници
ће спонзорима такмичења одобрити лиценцу уз одговарајућа права и путем
средстава која спонзори сматрају прикладним, лиценцу која може бити заувек
коришћена широм света, која је неискључива, без надокнаде, подлиценцирајућа и
преносива, и која омогућава коришћење, репродукцију, дистрибуцију, припрему
радова изведених на темељу пријаве и/или приказивање пријаве у било ком облику
медија или путем било ког медијског канала у вези с активностима и деловањима
такмичења.
d. Такмичар преузима пуну одговорност за подношење пријаве за такмичење, за
материјал коришћен у тој пријави и за последице подношења или објављивања.
e. Спонзори такмичења задржавају право да у било ком тренутку провере исправност
пријаве, и такмичара као и да дисквалификују било ког такмичара или пријаву за
које сматрају да нису у складу са Службеним правилима такмичења. Спонзори
такмичења задржавају и право да захтевају додатну документацију, према њиховој
личној процени, у сврху провере испуњавања услова и поштовања Службених
правила.
f. Ако награда или неки њен део није доступан, спонзори такмичења, према
властитом нахођењу, задржавају право да награду надоместе неком другом
наградом једнаке или више вредности, односно једнаких или виших
спецификација.
g. Спонзори такмичења задржавају право да у било које време и према властитиом
нахођењу дисквалификују и/или сматрају неприхватљивом било коју особу за коју
имају разлога да верују да је: (i) прекршила Службена правила такмичења; (ii)
прекршила услове коришчења платформе, или (iii) да делује из лоших намера, да се
понаша непоштено и ометајуће или с намером да узнемирава, вређа, прети или
малтретира друге особе.
h. Спонзори такмичења задржавају право измене, обустављања, затварања или
отказивања такмичења према властитој процени из било ког разлога.

i. Такмичар је сагласан да надокнади односно ослободи од одговорности спонзоре
такмичења, своје родитеље, компаније/подкомпаније, удружења, службенике,
менаџере, запослене, стажисте и агенте од свих потраживања, штета, обавеза,
губитака, дугова, трошкова (укључујући, али не и ограничавајући се на трошкове
адвоката) који произлазе из: (i) кршења Службених правила такмичења; (ii) кршења
права неке треће стране, укључујући кршење заштићених ауторских права,
заштитних знакова, интелектуалне својине, приватности, јавности или других
власничких права повезаних с такмичењем, или (iii) од било какве тужбе да је
пријава за такмичење нанела штету, укључујући и финансијску штету некој трећој
страни. Ове обвезе обештећења трају неограничено и по завршетку такмичења.
j. Организовање такмичења, вредновање и додела награда спроводиће се у складу с
меродавним законима САД и законом земље домаћина. У случају сукоба та два
закона, примениће се амерички закон.
k. Спонзори такмичења и влада САД подузеће разумне мере заштите приватних
података, података који откривају лични идентитет и других осетљивих података о
такмичарима. Контактне информације које пруже сами такмичари биће сачуване у
амбасади САД у Београду и могу се користити за контактирање такмичара у
будућности у друге сврхе. Те информације могу се поделити и са другим
спонзорима такмичења и/или бити доступне трећим странама у мери у којој је то
допуштено законом.
l. Спонзори такмичења не преузимају никакве обавезе или одговорност за било какав
губитак или штету насталу услед учешћа или покушаја учествовања било којег
учесника у такмичењу, такође не преузимају одговорност за могућности или
немогућности преноса, преузимања, слања поштом или превозником или за
подношење пријаве за такмичење на неки други начин те за приступ
информацијама у вези са учешћем на такмичењу. Спонзори такмичења не
преузимају никакву одговорност за проблеме везане за доставу пријаве на
такмичење и материјала, укључујући, али не и ограничавајући се на крађе,
кашњења, оштећења, уништења/случајне губитке због техничких проблема
превозника или техничких кварова насталих у раду такмичења, укључујући:
грешке хардвера или софтвера; неисправне компјутере, телефон, кабл, сателит,
мрежу, електронску, бежичну или интернет везу као и друге проблеме са online
комуникацијом; грешке или ограничења било којег провајдера интернет услуга,
сервисера, сервера, хоста; измешане, неуспешне или неисправне преносе података;
неуспех преноса е-поште за слање или примање; изгубљене, закаснеле, одгођене
или прекинуте преносе е-поште; делмичну или потпуну неприступачност интернетстранице такмичења из било ког разлога; загушење саобраћаја на интернету или на
интернет-страници такмичења; неовлашћено мешање одређених особа
или
техничких сметњи у раду такмичења, укључујући, али не и ограничавајући се на
неовлашћено кварење, мешање, хаковање, крађу, вирусе, грешке и црве; уништење
било ког аспекта такмичења или губитак, превид, погрешно слање,

неприступачност или недоступност е-маил адресе која се користи у вези с
такмичењем.
m. Корисник употребљава интернет-страницу такмичења на властити ризик. Спонзори
такмичења нису одговорни за било коју личну повреду, оштећење имовине или
губитке везане за компјутерску опрему, а који могу бити резултат сучешћа на
такмичењу, коришћења интернет-странице такмичења или преузимања
информација са те странице.
n. Спонзори такмичења нису одговорни у случају да је било који део такмичења
отказан или одгођен због времена, пожара, штрајка, рата, тероризма или било ког
другог разлога.

