Výskumník - pouličník
Máte radi experimentovanie a chcete zdieľať radosť z vedy s ďalšími ľuďmi? Ste žiakmi 7.-9. ročníka ZŠ alebo
študentmi stredných škôl? V rámci tohtoročnej Noci výskumníkov sa môžete zapojiť do súťaže, v ktorej chceme už
po druhý-krát zobrať vedu von z triedy a ukázať ju ľuďom v uliciach.
Chceme, aby sa o vede a výskume dozvedelo čo najviac ľudí. Súťaž Výskumník - pouličník umožní kreatívnym
žiakom a študentom, aby zdieľali svoje nadšenie z vedy na ulici s okoloidúcimi ľuďmi. Stačí, ak počas prvých dvoch
septembrových týždňov ukážete spolu s vašim učiteľom/učiteľkou ľuďom na ulici zaujímavý experiment, z ktorého
spravíte videozáznam. Charakter a zložitosť experimentu nie sú rozhodujúce. Najdôležitejšie je, aby bol experiment
zaujímavý a aby mal divákov.
Súťaž vyhlasujú:
•

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

Podmienky účasti:
•
•
•
•
•
•
•

Videozáznam z experimentu nesmie byť dlhší ako 180 sekúnd a musí jasne znázorňovať kľúčovú časť
experimentu. Stačí, ak bude video nahraté mobilným telefónom – kvalitné video nie je podmienkou, no
môže byť výhodou pri verejnom hlasovaní.
Video nahrajte na úložisko a link nám pošlite v e-maili spolu s vyplnenou prihláškou na sutaz@sovva.sk
Do e-mailu nezabudnite pripojiť fotografiu, ktorá zachytáva triedu podieľajúcu sa na tvorbe videa. Na
zaslanej fotografii musí byť viditeľné logo, ktoré si môžete stiahnuť tu. Fotografia bude zverejnená na
Facebook stránke Noci výskumníkov.
Jedna trieda musí mať jedného učiteľa ako dozor. Súťaže sa môžu zúčastniť len žiaci 7.-9. ročníka ZŠ a
študenti stredných škôl. Každý učiteľ sa môže do súťaže zapojiť s viacerými triedami, no každá trieda musí
predviesť iný experiment.
Zaslaním prihlášky pedagóg čestne vyhlasuje, že tvorcovia pripravili súťažnú prácu sami resp. za asistencie
pedagóga a nijako nekopíruje dielo druhých a že majú neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám
práva na jeho použitie v neobmedzenom rozsahu.
Zaslaním prihlášky pedagóg čestne vyhlasuje, že súhlasí so zaradením súťažného diela do tejto súťaže.
Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade, ak by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže.

Hodnotenie
•
•

Príspevky budú prijímané do 23. septembra (23:00). Hlasovanie bude prebiehať formou pridávania reakcií
jednotlivým videám na Facebooku od 24. – 27. septembra (23:59). Víťaz, ktorého video bude mať na
Facebooku v danom čase najviac reakcií, bude vyhlásený na Facebooku Noci výskumníkov.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas festivalu vedy dňa 28. septembra 2018 na hlavnom
pódiu v Starej Tržnici v Bratislave. V prípade, že sa víťazi odovzdávania cien nebudú môcť zúčastniť osobne,
budú im následne zaslané poštou.
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