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 REGULAMIN 
VI KONKURSU fotograficzny „Odkrywca Światów”  

realizowanego w ramach  
Wirtualnej Akademii Astronomii  

 
Zagadnienia Ogólne 

1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii z siedzibą w Instytucie 
Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole. 

2. Komitet Organizacyjny powołany jest przez Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii (WAA).  

3. Celem Konkursu jest popularyzacja astronomii wśród uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności fotograficznych 

4. Konkurs ma charakter regionalny: obszar działalności województwo opolskie.  

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół Opolszczyzny  
lub mieszkających na terenie województwa opolskiego i realizowany jest na 3 poziomach: 

a) poziom podstawowy 1– uczniowie szkół podstawowych klasy 1-4 , 
b) poziom podstawowy 2– uczniowie szkół podstawowych klasy 5-8 , 
c) poziom  średni – uczniowie szkół gimnazjalnych średnich. 

6. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z Uniwersytetu 
Opolskiego i od sponsorów. Nie jest pobierana opłata konkursowa od uczestnika konkursu. 

7. Zadania Komitetu Organizacyjnego Konkursu: 
a) Ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu. 
b) Przygotowanie materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej 

dotyczącej Konkursu. 
c) Opracowanie materiałów informacyjnych. 

 
Terminarz konkursu 

 Ogłoszenie konkursu:  20.04.2019 r. 

 Nadsyłanie prac do 27.05.2019 r. 

 Ogłoszenie wyników na strona WAA 30.05.2018 r. 

 Wręczenie nagród podczas NOCY NAUKI (Instytut Fizyki UO, ul. Oleska 48) 31.05.2019 r. 
 

Zasady rejestracji uczestników Konkursu 
1. Uczestnictwo ucznia w Konkursie powinna zgłosić szkoła do której uczeń uczęszcza lub inna 

jednostka kulturalno-oświatowa. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących  
z jednej szkoły lub jednostki kulturalno-oświatowej. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedną 
pracę. 

2. W przypadku osób nie będących członkami Wirtualnej Akademii Astronomii konieczne na 
rejestracja internetowa na stronie www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca używając 
odpowiedniego kodu: 

- poziom podstawowy1: SP-K-WAA 
- poziom podstawowy2: G-K-WAA 
- poziom średni: P-K-WAA 

http://www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca
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3. W przypadku indywidualnego uczestnictwa w Konkursie, Ucznia może zgłosić rodzic (opiekun 
prawny). W takim przypadku razem ze zgłoszeniem rodzic (opiekun prawny) powinien przesłać 
faksem lub drogą mailową podpisany Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wirtualnej 
Akademii Astronomii: www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca.  

4. Zgłoszenie uczniów następuje poprzez jednoczesne spełnienie następujących warunków: 
a) Zarejestrowanie się do Wirtualnej Akademii Astronomii, wypełnieni formularza 

rejestracyjnego i nadesłanie w formie elektronicznej na adres: odkrywca@uni.opole.pl, 
faksem: 77 4527290 lub pocztą tradycyjną: Wirtualna Akademia Astronomii, Instytut 
Fizyki UO, ul. Oleska 48, 45-052 Opole. Formularz koniecznie musi zawierać podpis rodzica 
lub opiekuna prawnego potwierdzający wyrażenie zgody na przetwarzanie danych  
i publikację zdjęć z wizerunkiem uczestnika konkursu w zakresie WAA. 

b) Podczas rejestracji należy podać aktualny adres e-mail, który będzie wykorzystywany 
podczas korespondencji Konkursowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność  
za niedostarczenie wyników w przypadku błędnie podanego adresu mailowego.  

c) Uczniowie już zarejestrowani, studenci WAA, nie rejestrują się ponownie, zgłaszają 
uczestnictwo przez opiekunów. 

d)  Po zarejestrowaniu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie 
Wirtualnej Akademii Astronomii. W przypadku indywidualnej rejestracji należy przesłać 
formularz podpisany przez ucznia i jego rodzica lub prawnego opiekuna.  

5. W ciągu 7 dni od otrzymania przez Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii formularza 
zgłoszeniowego, na skrzynce poczty elektronicznej pojawi uczestnika konkursu  
się potwierdzenie rejestracji  

 

Zasady przeprowadzenia Konkursu w szkołach 
1. Konkurs obejmuje samodzielnie wykonane zdjęcie obiektu lub zjawiska astronomicznego  

(Słońce, Księży, chmury, itp.)lub z teleskopu optycznego lub robotycznego.  Oceniona będzie 
oryginalność zdjęć, interpretacja tematu oraz samodzielność. Zdjęcia należy przesyłać w 
postaci elektronicznej na adres: odkrywca@uni.opole.pl z tytułem VI KF + dopisać nazwisko. 
Do listu należy dołączyć metrykę: 

VI Konkurs fotograficzny „Odkrywca Światów” 

Nazwa obiektu astronomicznego  
lub Tytuł zdjęcia: 

 

Sprzęt  jakim robiono zdjęcie   
Data wykonania 
zdjęcia 

 

Imię i Nazwisko autora:   Wiek:  

Szkoła lub jednostka 
kulturalno - oświatowa 

 Klasa:  

Imię i Nazwisko opiekuna:  

 

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wirtualnej Akademii Astronomii 
w terminie określonym w Terminarzu Konkursu. 

mailto:odkrywca@uni.opole.pl
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3. Prace oceniać będą pracownicy/studenci/doktoranci Uniwersytetu Opolskiego i zespół 
Wirtualnej Akademii Astronomii. W Jury będą przedstawiciele dziedzin artystycznych  
i astronomicznych.  

4. Osoby, które wyróżnią się liczbą uzyskanych punktów, otrzymują nagrody, które wręczone 
zostaną 31.05.2019 r. podczas trwania Nocy Nauki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu 
Opolskiego (ul. Oleska 48, Opole).  

5. Odwołania dotyczące wyników muszą być zgłoszone w terminie 1 dnia od daty ogłoszenia 
wyników Konkursu. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.. 

 

 

Zespół 

Wirtualnej Akademii Astronomii 

 


