VIDEO NATEČAJ BANKE SLOVENIJE
»DENAR JE EN KLIK STRAN«
Banka Slovenije vabi k sodelovanju na natečaju za izdelavo
kratkega video posnetka na temo Denar je en klik stran
Usnjena denarnica je že davno stvar preteklosti, saj imamo danes denar na računu in na telefonu.
Dosegljiv je zdaj in takoj, z enim samim potegom po zaslonu ali z enim samim klikom. Digitalizacija je
nova resničnost, saj spreminja naše bivanje in naše dojemanje vsakdanjih obveznosti na vseh področjih
našega življenja. Kaj vse pa nam digitalizacija prinaša na področju denarja in plačil? Kako se
spreminjajo denar in naše plačilne navade? Je vse to za nas res le dobro, ali pa gre zgolj za modno muho
in so z digitalizacijo povezane tudi neslutene pasti? Kdo je na boljšem, koga lahko spremembe najbolj
prizadenejo?
Vabimo vas, da nam v kratkem ustvarjalnem video posnetku predstavite, kako digitalizacija po vašem
mnenju vpliva na uporabo denarja, na to, kako plačujemo, na potrošniške navade, na vas osebno ter kaj
pričakujete od morda povsem digitalnega denarja (digitalne gotovine). Ob tem se veselimo tudi
predstavitve drugih vidikov, ki se vam v povezavi z denarjem in plačevanjem zdijo pomembni.
Kdo lahko sodeluje?
Natečaj je odprt za dijake srednjih šol in študente vseh visokošolskih, univerzitetnih in višješolskih
programov. Prijavijo se lahko posamezniki ali skupine z mentorji.
Tehnične specifikacije:




dolžina video posnetka: do 120 sekund
format: AVI, WMV, MP4
jezik: slovenski

Video posnetek je lahko posnet s fotografskim aparatom ali video kamero, pri čemer je zaželeno, da je
video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p).
Pri izdelavi izdelka morajo kandidati upoštevati avtorske pravice pri uporabi slik, video posnetkov ali
glasbe. Kandidati morajo uporabljati vsebino, ki ni avtorsko zaščitena ali zahtevati predhodno
dovoljenje za uporabo tovrstne vsebine.
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Ocenjevanje in nagrada:
Prispele izdelke bo tričlanska komisija ocenjevala po naslednjih merilih:





skladnost vsebine izdelka s temo natečaja
razumljivo, enostavno in jasno izražena vsebina
izvirnost in inovativnost
tehnična kvaliteta izdelka

Avtorji treh najboljših videoposnetkov bodo prejeli simbolično nagrado in bodo vabljeni na podelitev
priznanj, ki bo oktobra 2022.
Nagrajeni videoposnetki bodo izpostavljeni na spletni strani in družbenih omrežjih Banke Slovenije.
Kako se prijavite?
Na natečaj se lahko prijavite do 30. aprila 2022 s prijavnico, ki jo pošljete na elektronski naslov
natecaj@bsi.si.
Rok za oddajo videoposnetkov je 25. avgust 2022. Izdelke pošljite prek WeTransfer skupaj s soglasjem
za javno objavo video posnetka.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu natecaj@bsi.si ali na telefonski številki
01 47 19 778.
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