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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPOZICI

O soutěži

PŘIHLÁŠKA VYSTAVOVATELE
V průběhu Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus® 2020 proběhne dvanáctý ročník soutěže
o nejlepší expozici. Cílem soutěže je získat informace, jak návštěvníci hodnotí expozice vystavovatelů, zda jim vyhovuje způsob předávání
informací o budoucím studiu, zda návštěvníci v expozici najdou žádané informace apod.
Přihlášené expozice bude hodnotit komise, složená ze studentů středních škol, pod vedením nezávislého pedagoga nebo
výchovného poradce. Každý vystavovatel může do komise nominovat jednoho zástupce, kterým musí být osoba mladší 22 let, která
je studentem a není zaměstnancem vystavovatele. Kromě nominovaných členů bude komise tvořena dalšími 10 až 20 členy, vybranými z řad
studentů středních škol. Nominovaný zástupce nesmí hodnotit expozici školy, která ho nominovala nebo k tomuto hodnocení nebude
přihlédnuto. Povinností nominovaného zástupce je také zúčastnit se informační schůzky hodnotitelů, která proběhne v říjnu 2020
v Brně. V případě neúčasti na schůzce nebude nominovanému zástupci umožněno účastnit se hodnocení.
Hodnocení expozic bude probíhat 20. října 2020 v čase od 9 do 15 hodin a 21. října 2020 v čase od 9 do 13 hodin. Hodnocení
doprovodných programů a přednášek bude probíhat ve stejných dnech v době konání dotčeného programu nebo přednášky. Komise
provede závěrečné vyhodnocení ve středu 21. října v odpoledních hodinách. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním večeru 21.
října 2020, v 19 hodin.
Vždy se bude hodnotit expozice jako celek, nikoli její části. Pokud bude univerzitní expozice složená z více subjektů, například fakult,
komise dá hodnocení za celou univerzitu, nikoli za jednotlivé fakulty.
Seznam všech hodnocených škol, s uvedením pořadí, bude zveřejněn v průběhu veletrhu na www.gaudeamus.cz.

Hodnocení

Kritéria hodnocení

Hodnotící kritéria:
1. Prezentace v katalozích veletrhu (tištěný a elektronický): úplnost, aktuálnost a přehlednost uvedených informací.
2. Prezentace na webových stránkách veletrhu a v informačních systémech (kontaktní informace, rejstříky studijních oborů
a fakult): úplnost a aktuálnost kontaktních informací, úplnost a aktuálnost informací uvedených v rejstříku oborů a fakult.
3. Vizuální ztvárnění expozice: atraktivnost grafického ztvárnění pro studenty, přehlednost expozice a prezentovaných informací,
označení dílčích částí expozice (jednotlivé fakulty apod.)
4. Dispoziční řešení expozice: umístění expozice v pavilonu, velikost expozice ve vztahu k počtu zájemců o studium, čekací doba
na informaci, orientace v expozici, zastoupení složek školy / instituce v expozici.
5. Personál v expozici: ochota a vstřícnost při komunikaci se studenty, relevantnost, aktuálnost a úplnost podávaných informací.
6. Informační materiály dostupné v expozici: srozumitelnost a přehlednost materiálů, úroveň prezentovaných informací,
dostupnost materiálů.
7. Doprovodné programy: prezentace v doprovodných programech Věda pro život, Komunikačních zónách a v rámci přednášek
vystavovatelů. Úroveň a atraktivnost prezentace pro studenty, další atraktivity pro studenty (soutěže, vystoupení, prezentace
zajímavostí přímo v expozici apod.)
8. Celkový dojem z expozice.
Členové komise budou jednotlivá kritéria nezávisle známkovat v rozsahu klasifikační stupnice 1-5, vždy celým číslem. Hodnocení
1 je nejlepší, hodnocení 5 je nejhorší. Každá expozice, přihlášená do soutěže, získá 8 známek, ze kterých se při závěrečném vyhodnocení
vypočte aritmetický průměr. Vítězem soutěže se stane expozice s nejnižší hodnotou aritmetického průměru. Závěrečné vyhodnocení
přihlášených expozic předá předseda komise zástupci organizátora na slavnostním večeru dne 21. října 2020.

Odměna
vítězům

Organizátor veletrhu vyhlásí vítězné expozice v průběhu slavnostního večera a odmění první tři nejlépe vyhodnocené expozice takto:
1.
2.
3.

místo – sleva ve výši 35 % z hodnoty objednané výstavní plochy dle Objednávky služeb.
místo – sleva ve výši 25 % z hodnoty objednané výstavní plochy dle Objednávky služeb.
místo – sleva ve výši 15 % z hodnoty objednané výstavní plochy dle Objednávky služeb.

Sleva bude vítězným vystavovatelům odečtena v závěrečném účtu výstavy a přeplatek vrácen zpět na účet vystavovatele.
Název vystavovatele:
Jako hodnotitele nominuji do komise:

Podpisy

Jméno:…………………………………………………………………E-mail:…………………………………………………….……………….
Podmínky soutěže jsem si přečetl a přijímám je bez výhrad.
V ……………………….dne ………………………….

…………………………………………………….
statutární zástupce vystavovatele

