REGULAMIN KONKURSU NA EKSPERYMENT
1. Konkurs "Eksperyment", nazywany dalej „Konkursem”, jest organizowany w ramach projektu „Noc
Naukowców Politechniki Śląskiej” przez Politechnikę Śląską, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Przedmiotem konkursu jest sfotografowanie lub sfilmowanie samodzielnie wykonanego eksperymentu.
3. Prace konkursowe mogą być nadsyłane w formie plików .jpg do 8 MB, tekstów w formacie .odt, .doc,
.docx i .pdf w objętości nie większej niż strona maszynopisu. Dopuszczalny format filmu to .avi,
opublikowany film w serwisie youtube lub vimeo. Film nie powinien trwać dłużej niż 5 minut, maksymalny
rozmiar filmu to 20 MB.
4. Prace będą publikowane na bieżąco na fanpejdżu organizatora konkursu w portalu Facebook po
wcześniejszej akceptacji przez komisje konkursową.
5. Konkurs potrwa do 31 października 2017r. do godz. 24.00.
6. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. nie ma żadnych ograniczeń uczestnictwa związanych np. z wiekiem,
wykształceniem, lokalizacją czy miejscem pracy. Udział w konkursie może być indywidualny lub
zespołowy.
7. Prace konkursowe należy przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mail: nocnaukowcow@polsl.pl
do 31 października 2017 roku. Do opisu eksperymentu powinna być dołączona dodatkowa strona
zawierającą dane autora (nazwisko i adres, e-mail, telefon kontaktowy, a w przypadku uczniów również
adres szkoły, klasę i nazwisko nauczyciela opiekującego się uczniem) oraz klauzula wyrażająca zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacyjnych konkursu oraz opublikowania imienia i
nazwiska zwycięzcy na stronie internetowej wwwnocnaukowcow.com.pl , zgodnie z ustawą z ustawą z dn.
29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883,.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 11 listopada 2017. Na stronie Śląskiej Nocy Naukowców zostanie
ogłoszona lista Laureatów Konkursu. Wręczenie nagród/dyplomów odbędzie się w miejscu i terminie
wskazanym przez organizatora. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
dowolne, z zachowaniem praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie i przetwarzanie na wszystkich
polach eksploatacji przez organizatorów Konkursu.
8. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do moderowania zgłoszeń i publikowania wybranych
oraz do zmian w regulaminie.

