Regulamin konkursu „Smog w liczbach”

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w
Białymstoku oraz Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM w związku z Międzynarodowym
Dniem Muzeów i Centrów Nauki – SPiN Day, ogłaszają konkurs matematyczno-statystyczny pod tytułem „Smog w liczbach”.
1. Organizatorami konkursu są Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Białymstoku oraz Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także studenci uczelni wyższych.
3. Konkurs ma na celu włączanie młodzieży w ogólnoświatową akcję świętowania Dnia Muzeów i
Centrów Nauki.
4. Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie pomysłu na to, jak można zaprezentować rosnący w ostatnich latach problem smogu, ale wykorzystując dane bądź metody matematycznostatystyczne.
5. Praca konkursowa może zostać zrealizowana w dowolnej formie (plakat, praca plastyczna, zdjęcie, tekst, film itp.), powinna ona być jednak zgłoszona i przesłana wyłącznie drogą mailową
na adres signum@pb.edu.pl w jednym z następujących formatów: JPG, GIF, PNG, PDF, MP3,
WAV, WMA, WMV, MP4, DOC, DOCX. (Sugerujemy, aby nie przesyłać prac, w których rozmieszczenie treści na stronie ma znaczenie, tzn. w formatach DOC i DOCX.).
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko autora,
• nazwę i adres szkoły, do której autor uczęszcza, lub nazwę i adres uczelni,
której autor jest studentem,
• pracę projektową, skan lub zdjęcie pracy projektowej.
6. Pracę konkursową można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
7. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę prac.
8. W konkursie będą podlegały ocenie tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie zostały zgłoszone do innych konkursów.
9. Przystępując do Konkursu (wysyłając zgłoszenie) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. Dane będą przetwarzane jedynie
w celu przeprowadzenia Konkursu.
10. Zgłoszenie należy przesłać do 7 listopada 2017 r., do godziny 23:59.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny.
12. Prace oceniać będzie Jury Konkursowe, złożone z członków Centrum Popularyzacji Matematyki
SIGNUM.
13. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów.
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14. Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada 2017 roku na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki – SPiN Day.
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej oraz godzinie i miejscu rozdania nagród drogą mailową (na adres mailowy, z którego wpłynęło zgłoszenie).
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