
 

 

Fotosúťaž #nocvyskumnikov2021 

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 fotografiu s hashtagom 
#nocvyskumnikov2021 a splní podmienky súťaže uvedené nižšie. 

Téma a zadanie súťaže:  

Radi zachytávate javy a veci okolo seba fotením? Radi bádate, spoznávate javy a vedu okolo seba? V 
rámci tohtoročnej Noci výskumníkov sa môžete zapojiť do súťaže, v ktorej vytvoríme album toho, čo 
je podľa vás veda. Mottom tohto ročníka Noci výskumníkov je „Je to veda! Skús to!“.   

Chceme vidieť, kde vidíte a spoznávate vedu vo vašom každodennom živote – či už je to v škole pri 
učení, doma pri hraní alebo varení alebo kdekoľvek inde. Na súťažnej fotografii nám ukážte, čo je veda 
a ako ju vidíte a skúšate. 

Stačí, aby ste zverejnili na svojom Instagrame alebo Facebooku  zaujímavú fotku toho, čo je veda 
a ako ju vnímate a použijete pri tom hashtag #nocvyskumnikov2021. Príspevok musí byť verejne 
dostupný a viditeľný.  Súťaž trvá od 1. júna do 25. septembra 2021.  

Ceny:   

• Čítačka kníh Kindle  

• Poukážka na nákup kníh v hodnote 100 €  

Podmienky účasti:  

• Formát príspevku je fotka na Facebooku či Instagrame. Dôležité je, aby príspevok 
bol verejne vyhľadateľný (príspevok musí byť nastavený ako verejný), príspevok musí v popise 
obsahovať hashtag #nocvyskumnikov2021 a musí byť zverejnený a dostupný aj po uzávierke 
súťaže, minimálne do 31.12.2021.  

• Zverejnené fotografie s hashtagom #nocvyskumnikov2021 na Facebooku a Instagrame budú 
zaradené do jednej kategórie a spomedzi všetkých sa bude vyberať jeden víťaz s najzaujímavejšou 
fotografiou. Ďalší výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých zapojených fotografií.   

• 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 1. júna 2021 do 25. septembra 2021 (8:00). Akceptované budú len 
fotografie  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 vyberie jedného 
víťaza súťaže a zároveň bude 1 výherca vyžrebovaný spomedzi všetkých zapojených fotografií.   

• Ceny budú dvom víťazom doručené po vzájomnej dohode s organizátormi Európskej noci 
výskumníkov a po uskutočnení Európskej noci výskumníkov 2021.   


