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EKOFÓR aneb Humorem na přírodu - Manuál programu 
 
1. Vymezení programu 
 

1.1. O co program usiluje 
Oslovit lidi a humornou formou jim přiblížit problematiku životního prostředí. Zaměřuje se na 
celou širokou veřejnost bez ohledu na věk. 
 

1.2. Čím program přispívá 
• Autorům nabízí možnost výtvarné seberealizace 
• Návštěvníkům nabízí zajímavý kulturní zážitek 
• Pořádá výstavy s možností hlasování na festivalech, dnech země, výstavách a webu 
• Propaguje myšlenky životního prostředí 
• Propaguje Hnutí Brontosaurus na veřejnosti 
• Dává náplň ekostánkům a brontostanům 

 
1.3. Kritéria pro aktivity programu 

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splní soutěžní podmínky 
Výstavy může realizovat kdokoliv, kdo zajistí podmínky pořadatelů Ekofóru:  

• fotodokumentace 
• předem k dispozici info o akci na web 
• vrácení výstavy po realizaci na vlastní náklady 
• vrácení výstavy v nepoškozeném stavu 

 
2. Organizační struktura programu 
 

2.1. Personální (dobrovolníci, vlastní organizátorský tým) 
 

2.1.1. Koordinátor Ekofóru  
• určuje směr, kterým se bude soutěž ubírat 
• hlídá termíny 
• uskutečňuje rozhovory s médii 
• shání peníze 
• hlídá rozpočet 
• dává dohromady odbornou porotu 

 
2.1.2. Mediální kontakt 
• komunikuje s médii a sponzory 
• vytváří tiskové zprávy 
• uspokojuje požadavky sponzorů 
• vyhledává další mediální partnery / sponzory 
• scanuje vtipy, vybrané do výstav a upravuje je do formátu pro hlasovací galerii 
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2.1.3. Koordinátor výstav 
• hlídá termíny výstav 
• vyhledává nová místa na výstavy 
• odesílá, přijímá výstavy a udržuje přehled, kde která výstava je 
• komunikuje s realizátory výstav 
• zadává informace o výstavách na web Ekofóru 

 
2.1.4. Webmaster a správce stránek  
• stará se o web Ekofóru a řeší problémy s webem 
• tvoří každý rok nový design stránek 
• vytváří propagační bannery 
• provádí hromadnou rozesílku na školy 

  
2.1.5. Tvůrce hlasovací galerie  
• jednou ročně vytvoří novou hlasovací galerii na web Ekofóru 

 
2.1.6. Archivář  

stará se o archiv soutěže 
 

2.2. Další dobrovolníci a jiné skupiny 
− Dobrovolníci na třídění vtipů 
− Dobrovolníci na výstavách a brontostanech 
− Kancelář HB a její Ekostany 
− Organizace pořádající výstavy 

 
2.3. Významné akce 
− Vernisáž Ekofóru 
− Vyhlášení výsledků Ekofóru 

 
3. Termíny během roku 
 

• Prosinec – určit téma na další rok, nový web a soutěžní podmínky 
• Leden – shánění partnerů. sponzorů, domluvit místo na vyhlášení 
• Půlka ledna – vyhlášení nového ročníku (web, mediální partneři, tiskové zprávy, 

rozesílka na školy, článek do časopisu ČUK) 
• Únor, březen – propagace + shánění dalších sponzorů 
• Začátek dubna – 7.- 8. dubna uzávěrka zasílání prací, ještě týden budou docházet, 

výběr vtipů pro hlasování, scanování vtipů pro hlasování, úpravy nascanovaných 
vtipů pro webovou hlasovací galerii, tisk a zalaminování vtipů na výstavy, příprava 
výstav, příprava hlasování na webu 

• Den země – první výstavy Ekofóru (až tři najednou), spuštění hlasování na webu 
• Duben – Listopad – běží výstavy s hlasováním, běží online hlasování, komunikace 

s místem kde se bude vyhlašovat, zasedání odborné poroty (říjen), shromáždění 
cen, výroby diplomů 
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• Listopad – ukončení hlasování, sečtení lístků, slavnostní vyhlášení Ekofóru 
s koncertem 

• Prosinec – rozesílka cen, závěrečných zpráv a příprava dalšího ročníku 
 
4. Kontakty 
Česká unie Karikaturistů (propagace mezi kreslíři, zastoupení v odborné porotě) 
Ekocentrum Toulcův dvůr – vernisáž, podpora 
 
5. Informace o programu 
www.ekofor.cz (ekofor.brontosaurus.cz)  
 
 
Verze: 2 
Schválil: Dalimil Toman, ředitel Hnutí Brontosaurus 
Dne: 1. 10. 2012 

 


