
 

 

Foto/Video súťaž  #nocvyskumnikov2022 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

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.  

Súťažná kategória:  

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto zverejní fotku alebo video s hashtagom 

#nocvyskumnikov2022 a splní podmienky súťaže uvedené nižšie.  

Téma a zadanie súťaže:  

Rád si prezeráš fotky alebo videá? Vytvor svoje vlastné! Ak Ti záleží na našom životnom 

prostredí a uvedomuješ si potrebu starať sa o našu planétu Zem, ukáž to fotkou alebo videom. 

V rámci tohtoročnej Noci výskumníkov sa môžeš zapojiť do súťaže, v ktorej vytvoríš fotku 

alebo krátke video, kde ukážeš ako prispievaš k ochrane nášho životného prostredia. 

Mottom tohto ročníka Noci výskumníkov je „Dôverujme vede“.  

Typ fotky (selfie, koláž,...) alebo spôsob vytvorenia videa (TikTok, Reels,...) je iba na tebe 

a tvojej predstavivosti!  

Chceme vidieť, ako sa správaš k našej planéte – separovanie, jazda hromadnou dopravou, 

zbieranie odpadkov alebo čokoľvek iné. Na súťažnej fotke alebo videu nám ukáž, ako ty 

prispievaš k ochrane nášho životného prostredia.  

Stačí, aby si zverejnil/a na svojom Instagrame alebo Facebooku zaujímavú fotku alebo 

video a použiješ pri tom hastag #nocvyskumnikov2022. Príspevok musí byť verejne 

dostupný a viditeľný.  

Súťaž trvá od 2. septembra do 20. septembra 2022.  



 
 

 

Ceny:  

Informácie o cenách zverejníme čoskoro.  

Podmienky k účasti:  

• Formát príspevku je video na Facebooku či Instagrame. Dôležité je, aby príspevok 

bol verejne vyhľadateľný (príspevok musí byť nastavený ako verejný), príspevok 

musí v popise obsahovať hashtag #nocvyskumnikov2022 a musí byť zverejnený a 

dostupný aj po uzávierke súťaže, minimálne do 31.12.2022.  

• Zverejnené fotky a videá s hashtagom #nocvyskumnikov2022 na Facebooku a 

Instagrame budú zaradené do dvoch kategórií – výherná fotka a výherné video.  

Z každej kategórie bude vybraný jeden víťaz s najzaujímavejším príspevkom.  

• Súťažiaci sa môže zapojiť iba jedenkrát. V prípade viacerých príspevkov od jedného 

súťažiaceho bude braný do úvahy iba príspevok, ktorý bol zverejnený ako prvý.  

• Súťaž prebieha od 2.septembra 2022 do 20. septembra 2022 (8:00). Akceptované 

budú len fotky a videá zverejnené do tohto dátumu, po tomto termíne nebudú zaradené 

do hodnotenia.  

• Vyhlasovatelia majú právo zmeniť pravidlá súťaže v prípade, ak by sa nemohli 

dosiahnuť ciele súťaže.  

Hodnotenie:  

• Porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa spomedzi zapojených fotiek a videí vyberie 

jedného víťaza výhernej fotografie a jedného víťaza výherného videa.  

• Ceny budú dvom víťazom doručené po vzájomnej dohode s organizátormi Európskej 

noci výskumníkov 2022 a po uskutočnení samotného podujatia.  

 

 

 

 


