Konkurs
Wodoposzukiwacze - GIS Day 2011

Regulamin
1. Konkurs organizowany jest w ramach krakowskich obchodów GIS Day 2011.
http://gisday.pk.edu.pl/
2. Celem konkursu jest zaprezentowanie miejsca i roli wody w przestrzeni geograficznej.
3. Organizatorem konkursu jest Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki
Krakowskiej wraz z uczelniami współorganizującymi GIS Day 2011:
Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem
Rolniczym w Krakowie.
4. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych
(klasy 4-6), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W konkursie można
uczestniczyć indywidualnie lub grupowo. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną
pracę. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Praca musi zawierać tytuł, imiona i nazwiska autorów, nazwę i adres szkoły oraz
adres e-mail osoby do kontaktu. W przypadku prac grupowych prosimy o podanie
nazwiska opiekuna grupy.
6. Tematyka pracy powinna dotyczyć wody oraz geografii. Prace mogą być wykonane na
przykład w formie mapy i prezentować Moje wakacyjne spotkania z wodą.
7. Technika prac jest dowolna, lecz rozmiar nie powinien przekraczać formatu A2,
a w przypadku prezentacji komputerowych 10MB (preferowany format pdf).

8. Termin przesyłania prac: 14 października 2011
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
z dopiskiem: Wodoposzukiwacze - GIS Day 2011
Prace w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: gisday2011@iigw.pl
9. Praca nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
10. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
- twórcze i oryginale podejście do tematu,
- poczucie humoru,
- wykorzystanie klasycznych, pozainternetowych źródeł informacji.
11. Ocena prac będzie dokonywana w trzech kategoriach: szkoły podstawowe (klasy 4-6),
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. W skład komisji oceniającej wejdą
przedstawiciele uczelni organizujących krakowski GIS Day 2011. Decyzje jury będą
ostateczne.
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 listopada 2011 na stronie
http://gisday.pk.edu.pl/. Dodatkowo organizatorzy przekażą drogą elektroniczną
laureatom informacje o wynikach konkursu.
13. Zakończenie konkursu odbędzie się w trakcie krakowskiego GIS Day,
16 listopada 2011 na Politechnice Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie.
Laureaci konkursu będą mieli okazję do zaprezentowania swoich prac.
14. Nagrodami dla laureatów konkursu będą:
- imienne zaproszenie (jako VIP) na krakowskie obchody GIS Day 2011,
- udział w warsztatach komputerowych lub warsztatach terenowych
w trakcie GIS Day,
- drobne upominki i dyplomy.
15. Nadesłane prace nie będą odsyłane uczestnikom. Po zakończeniu konkursu prace
będzie można odebrać osobiście w terminie do 3 tygodni w siedzibie organizatora.
16. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na stronach internetowych związanych
z obchodami krakowskiego GIS Day 2011, a informacje o laureatach zostaną
przekazane do mediów.
17. Uczestnicy konkursu (lub ich opiekunowie prawni w przypadku osób nieletnich)
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883).
18. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

