A pointa?
Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov je fotosúťaž A pointa? určená všetkým, ktorí milujú
vedu a humor. Ak ste kreatívni a máte zmysel pre humor, zapojte sa do našej súťaže: vytvorte vedecký
vtip s použitím vlastnej fotky či obrázku.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Téma súťaže: Veda a humor idú dohromady. Cieľom tejto súťaže je šíriť povedomie o vede pomocou
humoru, pri ktorom jednotlivci využijú svoju kreativitu v kreslení či fotení.
Vyhlasovateľ:
•

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied SAV, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - CVTI SR

Pravidlá súťaže:
a) Fotka alebo kresba musí byť vytvorená súťažiacim. Do súťaže nebudú zaradené obrázky, ktoré používajú
tzv. Meme, alebo podklad, ktorý sa už niekde použil.
b) Jeden autor môže do súťaže poslať najviac jednu prácu.
c) Stačí, ak fotka bude odfotená mobilným telefónom – kvalitná fotka nie je podmienkou, no môže byť
výhodou pri verejnom hlasovaní.
d) Obrázkový vtip nám pošlite e-mailom (nezdieľajte fotku na nástenke) na sutaz@sovva.sk. Do správy
s obrázkom nezabudnite pripojiť vaše kontaktné údaje (Meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo).
e) Ku fotke musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku nájdete na webovej stránke Festivalu
vedy – Európska noc výskumníkov 2017 (www.nocvyskumnikov.sk )
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f) Na zaslanej fotografii musí byť viditeľné logo, ktoré si môžete stiahnuť tu. Fotografia bude zverejnená na
Facebook stránke Noci výskumníkov.
g) Príspevky budú prijímané do 17. septembra (16:00). Hlasovanie bude prebiehať formou pridávania
reakcií jednotlivým obrázkovým vtipom na Facebooku od 18. – 28. septembra (16:00). Víťaz, ktorého fotka
bude mať na Facebooku najviac reakcií a zdieľaní, bude vyhlásený na Facebooku Noci výskumníkov.
POZOR - zdieľanie má hodnotu 3 reakcií.
h) Zaslaním prác autori súhlasia s ich zverejnením na internete, na výstavách a v propagačných a
informačných materiáloch a zároveň dávajú súhlas s ďalším nekomerčným použitím prác.
i) Zaslaním prác autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou ich
kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov záujemcom o súťažné práce.
j) Organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť obrázok v prípade, že jeho obsah bude nevhodný (obsahujúci
vulgarizmy, podnecujúci k násiliu, a iné nežiadúce formy).
k) Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže
Príklad vtipu, ktorý by nebol zarátaný kvôli použitiu už využívaného pozadia:
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