Súťaž Európskej noci výskumníkov 2021: Nakresli pohľadnicu pre
slovenskú vedkyňu/vedca
PROPOZÍCIE 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.

Súťažné kategórie:
•

1. kategória – 1. stupeň ZŠ

•

2. kategória – 2. stupeň ZŠ

Téma a zadanie súťaže:
Vedci stoja za objavmi, ktoré zlepšujú náš život a prinášajú nám najnovšie poznatky o našom svete.
Vďaka nim poznáme prírodu, vesmír aj nás samých a ich práca prispieva k tomu, aby sme napredovali.
Ich práca mnohokrát prekračuje hranice bežného poznania a zachádza do najskrytejších tajov
všetkého, čo nás obklopuje. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov
a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Neviditeľní hrdinovia
pracujú v laboratóriách a preto chceme, aby sa o nich viac hovorilo.
Úlohou žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže na Európskej noci výskumníkov bude nakresliť ľubovoľného
slovenského vedca a krátkym vlastným popisom opísať, čomu sa venuje. Súťaží sa v dvoch kategóriách
– 1. a 2. stupeň ZŠ. V každej kategórii bude porotou vybraný 1 víťazný obrázok. Zo všetkých zaslaných
obrázkov bude žrebovaním vybraný ešte jeden dodatočný víťaz súťaže.
Ceny:
1. Kategória: stavebnica LEGO
2. Kategória: stavebnica LEGO
Vyžrebovaný víťaz spomedzi všetkých prihlásených: LEGO
Podmienky účasti:
•

Sken vyplneného formuláru spolu s oskenovaným/odfoteným obrázkom odošlete na emailovú adresu sutaz@sovva.sk .

•

Originál obrázku pošlite na adresu: SOVVA, o.z., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, obálku označte
heslom: „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“.

•

Súťaž prebieha do 13. SEPTEMBRA 2021 (uzávierka súťaže). Akceptované budú len práce s
poštovou pečiatkou najneskôr s týmto dátumom. Práce zaslané po tomto termíne nebudú
zaradené do hodnotenia.

•

Zaslaním prihlášky tvorca a jeho zákonný zástupca čestne vyhlasujú, že tvorca pripravil súťažnú
prácu sám, resp. za asistencie pedagóga a nijako nekopíruje dielo druhých a že má
neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva na jeho použitie v neobmedzenom
rozsahu.

•

Zaslaním prihlášky tvorca a jeho zákonný zástupca čestne vyhlasujú, že súhlasia so zaradením
súťažného diela do tejto súťaže.

•

Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade, že by sa nemohli dosiahnuť
ciele súťaže.

•

Organizátori súťažné práce nevracajú.

Hodnotenie:
•
•

Porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa súťaže vyberie 1 víťaza v každej kategórii a zo
všetkých zaslaných obrázkov bude žrebovaním následne vybraný ešte jeden víťaz súťaže.
Ceny budú trom víťazom doručené po vzájomnej dohode po uskutočnení Európskej noci
výskumníkov 2021.

