Regulamin Konkursu „Lubię Fizykę”
§1
Organizator
Konkurs „Lubię Fizykę”, dalej zwany „Konkursem”, organizowany
jest przez Instytut Fizyki Doświadczalnej oraz Instytut Fizyki
Teoretycznej i Astrofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, zwanych dalej
„Organizatorem”.
§2
Cel konkursu
Celem Konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży fizyki
i astronomii oraz ich kreatywnego i aktywnego poznawania.
§3
Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
§4
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autorów najlepszych
filmów z zakresu fizyki lub astronomii.
2. Film zgłoszony do Konkursu powinien w interesujący sposób
przedstawiać wybrane zagadnienie z zakresu fizyki lub
astronomii.
3. Film powinien zawierać demonstrację lub obserwację zjawiska
fizycznego lub astronomicznego wraz z jego wyjaśnieniem.
4. W przypadku, gdy wybrane zagadnienie ma charakter
teoretyczny, co uniemożliwia jego demonstrację lub
obserwację, film powinien je wyjaśniać w kreatywny
i przystępny sposób.
5. Film powinien trwać nie dłużej niż 5 minut. Za zgodą
organizatora czas trwania filmu może zostać wydłużony.

Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o złożenie
dodatkowych wyjaśnień.
§6
Przebieg konkursu
1. Spośród wszystkich zgłoszonych filmów, Kapituła Konkursu
dokona wyboru najbardziej interesujących w formie,
poprawnych merytorycznie i wartościowych z punktu widzenia
popularyzacji fizyki/astronomii. Wybrane filmy zostaną
zakwalifikowane do etapu finałowego, o czym autorzy zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 28 marca 2016 r.
2. Finał Konkursu odbędzie się w budynku Wydziału Matematyki,
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego (80-952 Gdańsk,
ul. Wita Stwosza 57) w dniu 8 kwietnia 2016 r.
3. W finale Konkursu wezmą udział autorzy zakwalifikowanych
filmów wraz z ich nauczycielami. Podczas finału nastąpi
publiczna prezentacja filmów, w czasie której autorzy:
o przedstawią się, krótko uzasadnią wybór tematu,
zaprezentują okoliczności powstania filmu, itp.
o odtworzą film,
o udzielą odpowiedzi na pytania publiczności.
Łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 min.
4. Kapituła Konkursu, biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania
publiczności i udział w dyskusji, dokona ostatecznej oceny
filmów i wyłoni laureatów konkursu.
§7
Nagrody
1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do etapu
finałowego oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy.
2. Autorzy filmów ocenionych najwyżej – laureaci Konkursu –
otrzymają nagrody rzeczowe.
§8
Postanowienia końcowe

§5
Zgłoszenia
1. Film może mieć maksymalnie dwóch autorów, zwanych dalej
„Uczestnikiem”. Dopuszcza się zaangażowanie innych osób do
tworzenia filmu.
2. Zgłoszenia do Konkursu, po uzyskaniu zgody nauczyciela
(opiekuna), dokonuje się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszenia do Konkursu znajdującego się na stronie:
http://filmofizyce.pl. W formularzu należy podać następujące
informacje: imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres szkoły,
imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), adresy poczty
elektronicznej uczniów i nauczyciela, krótki opis zawierający
m. in. informacje o autorach pracy oraz innych osobach
zaangażowanych w tworzenie filmu, uzasadnienie wyboru
tematu, okoliczności powstania filmu, itp., link do filmu w
serwisie YouTube.
3. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do dnia 13 marca
2016r. Rejestracja Uczestnika w Konkursie, po wstępnej
weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu, zostanie
potwierdzona przez Organizatora w terminie 3 dni.
4. Organizator może poprosić Uczestnika o dodatkowe
uzupełnienie informacji na temat zgłaszanego filmu.
5. Do konkursu dopuszczone zostaną tylko te filmy, które
Uczestnicy samodzielnie umieszczą w serwisie YouTube i
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udostępnią na zasadach licencji Creative Commons CC-BY .
W szczególności, filmy te powinny przestrzegać wszelkich
warunków, które ta licencja nakłada.
6. W przypadku podejrzeń, iż praca konkursowa została
wykonana niesamodzielnie lub narusza prawa autorskie,

1. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w Regulaminie oraz jego
interpretacja należy do Organizatora.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest sponsorowany,
popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami
zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu YouTube.
Serwis YouTube nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek ewentualne nieprawidłowości związane
z przeprowadzeniem Konkursu.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią
fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których
wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
4. Niniejszy Regulamin pozostaje w zgodzie z ogólnymi Zasadami
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i wytycznymi przeprowadzania konkursów z wykorzystaniem
serwisu YouTube. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do
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przestrzegania Wytycznych dla Społeczności YouTube oraz
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Ogólnych zasad korzystania z serwisu YouTube .
5. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych
osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko
i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba
udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich
danych osobowych, ich zmiany jak i żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże ich brak uniemożliwi uczestnictwo w Konkursie.
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https://support.google.com/youtube/answer/1620498?hl=pl
http://www.youtube.com/t/community_guidelines
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http://www.youtube.com/static?gl=US&template=terms
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

www.filmofizyce.pl

