
 

 

 

Fotosúťaž Európskej noci výskumníkov 2020: #ucimsavedu 

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 môžu zapojiť žiaci ZŠ a študenti SŠ.  

Téma a zadanie súťaže:  

Radi pozorujete svet cez foťák a chcete zdieľať radosť z vedy s ďalšími ľuďmi? Ste žiakmi základnej 
alebo študentmi strednej školy? V rámci tohtoročnej Noci výskumníkov sa môžete zapojiť do súťaže, 
v ktorej vytvoríme album toho, ako sa učíte vedu.  Chceme vidieť, ako vedu a vedecké 
poznatky spoznávate vo vašom každodennom živote – ako sa učíte do školy, akému bádaniu sa 
voľnom čase venujete, ako získavate nové vedomosti.   

Stačí, aby ste zverejnili na svojom Instagrame alebo Facebooku s hashtagom #ucimsavedu alebo nám 
poslali do správy na Facebooku alebo na Instagrame zaujímavú fotku toho, ako sa učíte vedu či už 
v škole alebo v každodennom živote. Radi privítame aj vaše fotky z návštevy slovenského vedca 
v rámci aktivity Spoznaj svojho vedca, ktorá sa uskutoční počas Európskej noci výskumníkov. Súťaž 
trvá do 27. novembra 2020.  

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)  hashtagom #ucimsavedu. Inak vašu fotku nevieme nájsť a zaradiť do súťaže.  

• Do súťaže sa môžete zapojiť aj zaslaním fotografie do správy na Facebooku alebo 
Instagrame.   

• Fotografie zaslané e-mailom a fotografie zverejnené pod hashtagom #ucimsavedu 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.   

• Súťaž prebieha do 27. novembra 2020 (uzávierka súťaže). Akceptované budú len 
fotografie zaslané alebo zverejnené do tohto dátumu, po tomto termíne nebudú zaradené 
do hodnotenia.  

• Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície 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 2020.   

  

 


