Regulamin konkursu „Nauka wczoraj i dziś”
1. Konkurs "Nauka wczoraj i dziś", zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach
projektu Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2020 przez Centrum Popularyzacji Nauki,
zwane dalej „Organizatorem” z ramienia Politechniki Śląskiej.
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie wizji nauki wczoraj lub dziś, bądź pracy
naukowca w przeszłości lub we współczesnym świecie nauki.
3. Prace konkursowe są tworzone w formacie A3 /297x420 mm/ w dowolnej technice /orientacja
pozioma/, z wyłączeniem technik elektronicznych, oraz dla zapewnienia stabilności,
podklejone.
Dla Uczestników w wieku 16-19 lat, prace konkursowe mogą być tworzone również w formie
makiety, tj. modelu kompozycji przestrzennej.
Organizator sugeruje, by Uczestnik Konkursu podczas tworzenia pracy używał materiałów
nie stanowiących zagrożenia dla Jego zdrowia i osób trzecich /np. igły, szpiki, pinezki/.
4. Konkurs trwa od 20 maja do 30 września 2020 roku do godz. 24.00.
5. Udział w konkursie jest indywidualny lub zespołowy w podziale na kategorie wiekowe:


grupa I – do 9 lat,



grupa II – 10-15 lat,



grupa III – 16-19 lat.

6. Udział w Konkursie należy zgłosić w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie www.nocnaukowcow.com.pl/konkursy. Formularz zgłoszeniowy
zawiera dane autora /imię i nazwisko Uczestnika/ów Konkursu oraz rodzica/opiekuna
prawnego/opiekuna zespołu, temat pracy, adres, telefon kontaktowy, e-mail/, Oświadczenie
Uczestnika dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacyjnych
Konkursu, oraz opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy/ów na stronie
www.nocnaukowcow.com.pl, oraz w mediach społecznościowych Nocy Naukowców i innych
jednostek PŚ.
7. Prace konkursowe wraz wyłącznie z kodem /zamieszczonym na odwrocie pracy/, należy
dostarczyć na adres: Politechnika Śląska, Centrum Popularyzacji Nauki, 44-100 Gliwice, ul.
Konarskiego 22B, p. 221a w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
Kod na pracy konkursowej musi być zamieszczony w pełnej formie oraz czytelny.

8. Dane osobowe Uczestnika konkursu są kodowane. Kodowanie danych następuje w formie
elektronicznej w momencie dostarczenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt.
6 niniejszego Regulaminu. Kod pracy konkursowej zostaje przesłany wraz z potwierdzeniem
zgłoszenia na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Organizator deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby prace konkursowe były oceniane
przez niezależną merytorycznie Komisję konkursową, składającą się z członków spoza PŚ,
bez informacji o ich autorze.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 08 października 2020 roku. Lista laureatów konkursu
zostanie opublikowana na stronie www.nocnaukowcow.com.pl, oraz w mediach
społecznościowych Nocy Naukowców i innych jednostek PŚ.
10. Wręczenie nagród z udziałem JM Rektora PŚ nastąpi 10 października 2020 roku, podczas
inauguracji Nocy Naukowców PŚ 2020.
11. 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 Organizatora Konkursu.
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do moderowania i publikowania wybranych
zgłoszeń, oraz do zmian w regulaminie.

