Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego
„FIZYKA NIE TYLKO DLA NAUKOWCA”
I. Organizator:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką wraz z
Katedrą Fizyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
Koordynator: dr inż. Urszula Mojsiej
II. Cele konkursu:






Popularyzacja wiedzy na temat fizyki,
Łączenie nauki z zabawą,
rozwijanie i pobudzenie zainteresowań uczniów w zakresie fizyki,
rozwój kreatywności,
zwrócenie uwagi na fakt, iż z fizyką mamy do czynienia na co dzień i jest ona
niezbędna w naszym życiu.

III. Zasady uczestnictwa:








Konkurs prac plastycznych przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej,
natomiast konkurs prac fotograficznych przeznaczony jest dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Prace powinny prezentować dowolne zjawisko fizyczne, które można zaobserwować i
udokumentować bez użycia specjalistycznych narzędzi badawczych lub programów
komputerowych, w tym symulacji (zjawiska i efekty obserwowane w przyrodzie lub
wykorzystywane w urządzeniach codziennego użytku)
Prace powinny zawierać prezentację zjawiska/efektu wraz z krótkim jego opisem.
Mile widziane (wyżej oceniane) będą prace zawierające opisy, które nie będą kopią
(bezpośrednią lub pośrednią) wiadomości prezentowanych w podręcznikach,
encyklopediach i innych źródłach.
W przypadku prac fotograficznych, należy dodatkowo przedstawić opis miejsca i
okoliczności wykonania zdjęcia.
Ocena prac plastycznych i fotograficznych odbędzie się w dwóch grupach
wiekowych:
a. uczniowie szkół podstawowych – prace plastyczne,
b. uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – prace fotograficzne.



Konkurs jest jednoetapowy.



W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z danej szkoły.



Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek,
collage lub inne techniki na płaskim, trwałym podłożu o formacie nie mniejszym niż
A-4 i nie większym niż A-1.



Fotografie mogą być czarno – białe lub kolorowe, format nie mniejszy niż A5.
Fotografie nie mogą być modyfikowane za pomocą programów graficznych.



Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu oraz podpisane

czytelnie na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, adres szkoły).


Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę.



Autorem jednej pracy może być tylko jedna osoba.



Prace należy nadsyłać w terminie do 14 września 2015 r. z dopiskiem „ Fizyka nie
tylko dla Naukowca” na adres:
Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką
Ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań



Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.



Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody.
I – miejsce
Uczestnik otrzyma koszulkę z logo Nocy Naukowców oraz zdobędzie nagrodę dla
swojej klasy- naukowcy z Katedry Fizyki przeprowadzą zajęcia na temat zjawisk
fizycznych w klasie laureata, a także uczeń który wygra konkurs będzie mógł
asystować naukowcom z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w czasie trwania
lekcji.
II – miejsce
Uczestnik otrzyma koszulkę Nocy Naukowców oraz będzie mógł asystować
Naukowcom z Katedry Fizyki w czasie pokazu podczas Nocy Naukowców –
25.09.2015 r.
III – miejsce
Uczestnik otrzyma koszulkę Nocy Naukowców oraz gadżety.



Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału
w innych konkursach.



Prace, które nie będą spełniać wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Prac nie
wolno rolować i składać. Prace nie mogą być oprawione oraz wykonane w materiałach
sypkich np. kasza.



Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora.



Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody.



Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach
Organizatora na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na
stronie Nocy Naukowców oraz na profilach społecznościowych UP w Poznaniu oraz
imprezy.



Oceny prac dokona, powołana przez organizatora, komisja konkursowa /jury/.



Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.



Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Organizatora w dniu 21.09.2015
r.



Wręczenie nagród odbędzie się podczas trwania Nocy Naukowców na terenie
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.



Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie
i profilach społecznościowych Nocy Naukowców i Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu.



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.



Informacji
Praktyką:

o

konkursie

udzielają pracownicy Biura Promocji i Współpracy z

dr inż. Urszula Mojsiej oraz Magdalena Nowy,
Tel. 61 848 7082/84
e-mail: Magdalena.nowy@up.poznan.pl, mojsieju@up.poznan.pl


W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.



Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.



Terminarz konkursu:
 ogłoszenie konkursu: 1 sierpnia 2015 r.
 termin nadsyłania prac: do 14 września 2015 r.
 ogłoszenie wyników konkursu: 21 września 2015 r.
 uroczyste wręczenie nagród i dyplomów : 25 września 2015 r. podczas
trwania Nocy Naukowców.

Serdecznie zapraszamy

