PRAVIDLA DRAŽBY KŘÍDLENÍ 2017
Pravidla elektronické aukce
Předměty přihlášené do dražby mohou být vyrobeny z libovolných materiálů. Originalita a nápaditost
budou Vaší výhodou.
Nejpozději do 31.10.2017 nám na email drazba@adventplnykridleni.cz zasílejte fotografie
vyrobených předmětů, které budou sloužit k prezentaci v elektronické aukci na portále
www.kridleni.cz .
Na webové prostředí se používají nejčastěji fotografie s poměrem stran 3:2. Ideální a naprosto
dostačující je velikost 1200x800p.
Důležité je sjednotit pozadí pro focení, které by mělo být jednobarevné. Nejlépe pro barevné
předměty vyznívá bílé nebo černé pozadí. Fotografie by měly být pořízené z čelního a z bočního
pohledu v případě 3D předmětů, u obrazu pouze z čelního, a to ve dvou verzích. Na fotkách
by měl být vidět pouze celý předmět. Prosíme zasílejte maximálně 5 fotografií.
K fotografii připojte krátký popisek (3 až 5 vět) s příběhem vzniku, který charakterizuje dílo. Může
se jednat o příběh autora nebo emoce, které předmět ve Vás vyvolává a pro vaší organizaci znamená
(v ideálním případě také spjat s informací o poslaní nebo činnosti vaší organizace).
Vyvolávací hodnota předmětu je stanovena na částku 500,- Kč. V případě, že hodnota předmětu
je vyšší prosím uveďte vaší požadovanou vyvolávací cenu.

Pravidla výběru předmětů do veřejné dražby
Do 31.10.2017 nám můžete současně zasílat krátké video (max. 3 min.) nebo fotografii (ve formátu
JPG), které zachycují tvorbu a vznik předmětů do dražby. K videu nebo fotografii, prosím, připojte
krátkou informaci o autorovi a o tom, jak předmět vznikal. Následně budou tyto videa a fotografie
zveřejněny na naší Facebookové stránce Advent plný KŘÍDLENÍ. Na této stránce bude probíhat
hlasování, ve kterém veřejnost vybere 3 příběhy/předměty, které budou draženy formou veřejné
dražby na akci Advent plný křídlení, dne 7.12.2017. Zaslání videa a dokumentace vzniku příběhu jsou
důležité nástroje, které pomohou získat v rámci hlasování publicitu Vaší organizace, ale také celého
našeho projektu. Jde o novinku a další nástroj pro komunikaci, která nám společně umožní oslovit
dražitele a zaujmout veřejnost.
Hlasování proběhne současně s elektronickou aukcí v termínu od 8.11. do 7.12.2017 do 17.00 hodin.
Hlasovat mohou členové organizace, vaši přátelé, příznivci a všichni, které příběh osloví. Není tedy
rozhodující pouze samotné video či fotografie, ale také Vaše zapojení do propagace dražby,
promování předmětu, a také Vaše aktivita na sociálních sítích.

Počáteční hodnota takto vybraných předmětů, bude stanovena v závislosti dle aktuální nejvyšší
nabídky za daný předmět v probíhající elektronické dražbě (ke dni 7.12. v 17.00 ), popřípadě
za vyvolávací cenu ze dne 8.11.2017.
Fotografie předmětů a příběhy zasílejte na email drazba@adventplnykridleni.cz , na tomto emailu
nás také můžete kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů.

