Koło Naukowe Geologów UAM

Regulamin konkursu „Geologia w Obiektywie 2015”
1.

Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

2.

Cele konkursu:
a. zwrócenie uwagi na obecność geologii w różnych dziedzinach życia,
b. fotograficzne przedstawienie obiektów zainteresowań studentów geologii,
c. zachęcenie studentów geologii do upamiętniania swoich wyjazdów terenowych
na fotografii.

3.

Fotografie nadsyłać można między 10 listopada 2015 r., a 20 listopada 2015 r.
Fotografie nadsyłać można przez cały okres trwania konkursu, a data zakończenia konkursu
jest ostatecznym terminem nadsyłania prac.

4.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcia w formacie JPG lub PNG, w rozmiarze
co najmniej 1200x1200 pikseli, na adres mailowy geologiawobiektywie2015@gmail.com.
Potwierdzeniem przyjęcia zdjęcia przez komisję konkursową jest mail zwrotny.

5.

Uczestnikiem konkursu mogą być wszyscy Studenci kierunku geologia IG UAM studiujący
na I, II oraz III stopniu w/w studiów. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji
konkursowej.

6.

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy prace.

7.

Zgłaszane do konkursu zdjęcia powinny zawierać: tytuł, datę i miejsce wykonania,
krótki opis (max. 500 znaków) oraz dane o Autorze (imię i nazwisko, adres mailowy).

8.

Tematem pracy mają być przedmioty, ludzie i sytuacje związane z naukami o ziemi
czy wykonywaniem pracy geologa.

9.

Zgłaszane fotografie nie mogły wcześniej brać udziału w konkursach, włączając
w to poprzednie edycje konkursu „Geologia w Obiektywie”.

10. Zdjęcia oceniane będą przez Komisję w składzie:
a. dr Robert Radaszewski
b. Jakub Sauermann
c. Oliwia Andrzejewska
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11. Autorzy zdjęć, które zajmą odpowiednio pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce oraz autor
zdjęcia wybranego w głosowaniu publiczności na portalu Facebook, na profilu Koła
Naukowego Geologów UAM (www.fb.com/KNGeol) zostaną nagrodzeni.
12. Głosowanie na zdjęcie, które zwycięży w kategorii „nagroda publiczności” odbędzie się w
dniach 21-28 listopada, w utworzonej galerii na profilu KNG UAM na portalu Facebook.com.
a. Zwycięskim zdjęciem zostaje zdjęcie z najwyższą ilością polubień.
b. Jako ważny głos liczy się tylko polubienie przez osobę realną. Głosy stron nie są
wliczane.
c. Wszelkie próby manipulowania głosami będą przyczyną dyskwalifikacji.
13. Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Barbórki na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych UAM, 4 grudnia 2015 r.
14. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, która pojawi się w Instytucie Geologii po
terminie, o którym mowa w pkt 13.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w celach promocji
Koła Naukowego Geologów UAM.
16. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na warunki udziału w konkursie.
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