
Regulamin konkursu „Bajki (nie tylko) robotów” - na najlepsze opowiadanie science-fiction.

1. Organizatorem  konkursu  „Bajki  (nie  tylko)  robotów”  jest  Planetarium  i  Obserwatorium
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

2. Konkurs  organizuje  się  w  celu  popularyzacji  wśród  młodzieży  dziedzictwa  polskiej  twórczości
science-fiction, a także rozbudzania i rozwijania zainteresowania futurologią oraz naukami ścisłymi.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich województwa śląskiego.
Dodatkowo możliwy jest udział uczniów przedostatniej i ostatniej klasy szkoły podstawowej.

4. Uczestnicy  konkursu  piszą  opowiadania  na  dowolnie  przez  siebie  wybrane  tematy  z zakresu
szeroko rozumianego science-fiction. Forma opowiadania, jak i jego charakter jest dowolny.  

5. W opowiadaniach powinno się unikać stosowania słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

6. Długość opowiadania jest dowolna, jednakże nie powinna przekraczać  objętości 6 stron formatu
A4 czyli 10800 znaków (standardowa strona zawiera 30 wierszy po 60 znaków w wierszu czyli 1800
znaków). Prace obszerniejsze zostaną odrzucone. Każda strona powinna być opatrzona numerem
kolejnym i nazwiskiem autora. Na stronie tytułowej należy podać: 

a) imię i nazwisko autora oraz tytuł opowiadania; 
b) numer telefonu oraz adres e-mail uczestnika (uczestników);
c) nazwę, adres i telefon szkoły oraz klasę. 

7. Pracę  należy  przesłać  elektronicznie  jako  plik  typu  „PDF”  na  adres  e-mail  organizatora:
promocja@planetarium.edu.pl. 

8. E-mail  powinien  zawierać  tytuł:  „Praca  konkursowa  na  opowiadanie  science-fiction”.  
W treści powinny znaleźć się: imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły uczestnika.

9. Osoby pełnoletnie, wysyłając e-mail, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
związanych ze zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu, przeprowadzeniem Konkursu,
ogłoszeniem jego wyników oraz przygotowaniem i eksploatacją publikacji zawierającej nagrodzone
Prace konkursowe oraz jej promocją w mediach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

10. Osoby  niepełnoletnie  powinny  w ww.  e-mailu  wysłać  także  skan  lub  zdjęcie  podpisanej  zgody
rodzica/opiekuna  prawnego  na  wzięcie  udziału  w  konkursie.  Druk  zgody  zamieszczony  jest
w ogłoszeniu konkursu na stronie www.planetarium.edu.pl.

11. Organizatorzy potwierdzą odbiór  pracy e-mailem zwrotnym w ciągu 3 dni.  W przypadku braku
potwierdzenia  o  otrzymaniu  pracy  należy  wysłać  e-mail  ponownie  lub  skontaktować  się
z sekretariatem Planetarium Śląskiego: sekretariat@planetarium.edu.pl.

12. Termin nadsyłania prac upływa 3 października 2022 r. 

13. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników konkursu oraz
wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas finału konkursu, 7 października 2022 roku o godz.
15.00 w Sali Planetarium. 

14. Na autorów trzech najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe. Ponadto wytypowane przez Komisję
Konkursową  prace  odczytywane  będą  w  trakcie  Rodzinnego  Pikniku  Futurologicznego
„Lemoniada”, 8 października 2022 roku. Odczytu dokonają profesjonalni lektorzy,  a sam odczyt
połączony będzie ze specjalną projekcją na ekranie sferycznym Planetarium Śląskiego.
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