Rajbas *OUTDOOR* Kotlík 21-23.11.2008

Soutěž "Z cest necest

NaFEST

"

Dobrodružné cesty nemusíte vidět jenom na filmovém plátně. Zajímavou cestu lze prožít snad kdekoli, tak
proč ne směrem na náš cestovatelský festival Rajbas *OUTDOOR* Kotlík ?!
Charakteristika soutěže
Šanci mají jak outdooroví nabušenci, tak recesisté. Do Blanska se dá v pohodě doplavat, dojít, doběhnout, dostopovat,
dolanit, doplachtit, dolézt, dolyžovat, doazimutovat … dokutálet v obří pneumatice, dojet ve vlastnoručně vyrobeném
autě nebo se nechat dotlačit v nákupním vozíku.. Prostě vyhrává nápad!
Pravidla soutěže
Pro účast v soutěži je třeba avizovat e-mailem na rosi@festivalrajbas.cz nebo SMS na tel. +420 608 084 004
předpokládanou účast = orientační výkon (kdy, kdo, co a jak). Nutnou podmínkou je následné předání průkazné
dokumentace (filmové či fotografické - pouze digitální forma, kterou si pokud možno ponecháme pro archiv soutěže)
k rukám (ne)zodpovědného organizátora, tj. Rosimu - informace s popisem hledaného obdržíte u vstupného. Termíny
uzávěrek a vyhodnocení jsou uvedeny níže. Maximální délka prezentace nesmí přesáhnout 15 minut. Vítěze soutěže určí
porota sestavená z fundovaných vysoce kvalifikovaných a odborných představitelů z řad pořadatelů, festivalových
osobností a zástupců sponzora . Tato, na základě jasně definovaných kritérií, kromě vlastního nápadu bude hodnotit
také kvalitu provedení, případný sportovní výkon, originalitu a vlastní prezentaci. Zapojit se mohou jednotlivci i libovolně
početné skupiny. Pro účast v soutěži je třeba Váš neobvyklý způsob přepravy ohlásit s předstihem na uvedených
spojeních! Pro účastníky z daleka, v případě předem avizované potřeby, zajistíme PC pro finální zpracování materiálů.
Dokumentace bude po vyhlášení výsledků v případě zájmu vrácena.
Ceny pro vítěze
Sice tady jistě nejde především o ceny, ale proč si je nepřevzít, když Vám je tak
nutíme, že? Určitě nějaké budou a mimo jiné i od firmy WARMPEACE (a to je sakra
důvod se zúčastnit ), která je pro letošek hlavním sponzorem soutěže NaFEST.
Vítězové mj. současně také obdrží volné vstupenky na další ročník Festivalu.
Vyhodnoceny a oceněny budou první tři místa.
DOGDY , GDY
Uzávěrka soutěže - ohlášek účastníků (e-mail, sms)
středa 19.11.2008
Předání průkazné dokumentace po příjezdu, příletu, ... NaFEST
sobota 22.11.2008
Osobní prezentace dokumentace jednotlivých "cest a necest NaFEST" (všech sobota 22.11.2008
včas odevzdaných) v prostorách sálu S2
Vyhlášení výsledků, promítání nejlepších a předání cen
neděle 23.11.2008

do 24:00 hod
do 18:00 hod
od 21:15 hod
ve 11:45 hod

První zvěsti o plánech
Loňští vítězové se nehodlají nijak lacino vzdát svého prvenství a již máme zaručené zprávy, že i letos se můžeme těšit na
skutečně vypečenou taškařici. Všestranný dobrodruh Robert Šamonil, který vloni zbaběle nesoutěžil, má letos možnost
natrénovat a pokusit se si napravit reputaci (ahoj Roberte) 

Více o organizačních věcech a programu festivalu naleznete na www.festivalrajbas.cz

