NAGRADNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI POSTER NA TEMO

“raziskovalci
so med nami”
Rok oddaje: 1. julij 2013!

KAJ

je vsebina?

Vsebina posterja naj predstavi: kako vidiš raziskovalca,
raziskovalno dejavnost, kaj je znanost, kdo je
znanstvenik … Vse skupaj naj bo narejeno na šaljiv in
zanimiv način, da bo spodbudilo predvsem mlade, da se
odločijo za poklic raziskovalca.
Želimo, da posamezniki ali skupine (razred) izdelajo
poster (kolaž ali risbo ali podobno). Izdelki bodo
razstavljeni na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo
glavni dogodek Noči raziskovalcev 2013
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so navodila?

Velikost izdelka je lahko največ format A1, tehnika izdelave pa je
poljubna. Še posebej bomo veseli digitalnih izdelkov, ki morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
•
•

format digitalne slike naj bo *.jpg, *.pdf, *.TIFF ali *.png,
minimalna resolucija digitalne slike mora biti 300 dpi.

Poster lahko pošljete elektronsko na naslov natecaj-2013@e5.ijs.si ali
z navadno pošto na spodaj navedeni naslov Instituta “Jožef Stefan”.
Zraven izdelanega posterja naj bo priložen dopis z naslednjimi
podatki:

1. Naslov izdelka
2. Ime in priimek avtorja/ime skupine
3. Naslov avtorja/skupine
4. Kontaktna telefonska številka
5. Ime in naslov ustanove
6. Ime in priimek mentorja (skupina A)
7. Telefonska številka in elektronski naslov
avtorja / mentorja

Pošlji na naslov:

KDO

se lahko

A: osnovnošolci (skupina)
B: srednješolci (posameznik)
C: študenti in starejši (posameznik)

prijavi?

Izdelke v prvi kategoriji lahko izdela samo skupina, v drugi
in tretji kategoriji pa samo posameznik. Vsaka skupina lahko
nastopi s poljubnim številom izdelkov, vsak posamezni avtor pa
lahko predloži le en izdelek.
Posebej vljudno vabimo mentorice in mentorje, da spodbudijo
otroke in mladostnike, da na čim izvirnejši način in v različnih
tehnikah ter podobah izrazijo doživljanja in razmišljanja ob
pojmu raziskovalec, znanost in novi svetovi.
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27. septembra 2013 na Kongresnem trgu v Ljubljani,
kjer bo izbor najboljših del tudi razstavljen.
Avtorji najboljših izdelkov bodo prejeli naslednje nagrade:
A: osnovnošolci: Izlet z ladjico po Ljubljanskem barju
B: srednješolci: Računalniški tečaj po lastni izbiri
C: študenti in starejši: Tablični računalnik

Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana s pripisom: Andrej Jerman Blažič, Natečaj za Noč
raziskovalcev 2013 najkasneje do 1. julija!
Za dodatna vprašanja in informacije pišite na: natecaj-2013@e5.ijs.si
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