Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna
„Rower nie pije i nie pali”
Poznań 20 czerwca 2017 r.
Regulamin i harmonogram
1. W konferencji udział mogą wziąć studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
(w wyjątkowych wypadkach także uczniowie trzecich klas gimnazjalnych).
2. Każda z części konferencji (referatowa i filmowa) ma charakter konkursowy
i indywidualny. Zwycięzcy wyłaniani są w wyniku głosowania publiczności i jury
(w przypadku referatów) oraz jury konkursowego (w przypadku filmu). Głosowanie
na najlepszy referat odbywa się podczas przerw konferencyjnych. Z kolei najlepszy film
zostanie wyłoniony w wyniku decyzji jury konkursowego obradującego przed konferencją.
3. Głosujący otrzymują specjalne karty do głosowania przed rozpoczęciem konferencji, na
których zapisują, przed wrzuceniem ich do urny, numer najlepszego referenta
w kategorii uczeń i kategorii student.
4. Przygotowane na konkurs filmy powinny nawiązywać do tematyki konferencji, mając
jednocześnie na uwadze umiejętność wykorzystania elementu humoru jako narzędzia
służącego edukacji („I śmiech niekiedy może być nauką”).
Gotowy 2-3 minutowy film konkursowy, utrzymany w konwencji komediowej, powinien
zostać zamieszczony na platformie YouTube (ustawienia prywatności jako "Niepubliczny",
aby dostęp do niego miała tylko osoba posiadająca bezpośredni link), a następnie
bezpośredni link powinien zostać przesłany do organizatorów drogą mailową wraz z danymi
dotyczącymi twórcy.
Dodatkowo, każdy z uczestników konkursu filmowego powinien w dniu konferencji posiadać
przy sobie nośnik (najlepiej pendrive, dysk USB) z nagranym filmem.
Film powinien być zrealizowany w rozdzielczości HD/FULL HD z zachowaniem estetyki ujęć i
dźwięków.
5. Autorzy filmów zobowiązani są do podpisania oświadczenia poświadczającego autorstwo
prac, na druku przesłanym wraz z pozostałymi materiałami konferencyjnymi.
6. Referaty oceniane są w dwóch różnych kategoriach (uczniowskiej i studenckiej).
7. Przyjmuje się 15-minutowy czas wygłaszania referatu.
8. W przypadku każdego rodzaju prac konferencyjnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wstępnej selekcji w celu dopuszczenia prac prezentujących odpowiedni poziom
merytoryczny i techniczny.
Harmonogram konferencji:
- 20 czerwca 2017 r. – termin konferencji
- do 15 kwietnia 2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji,
z zaznaczeniem charakteru udziału i tematu wybranego w przypadku referatu
- do 20 maja 2017 r. – nadsyłanie abstraktów referatów (150-200 słów) na adres mailowy
organizatorów: renas@amu.edu.pl lub drenata@amu.edu.pl
- do 20 maja 2017 r. – nadsyłanie prac na konkurs filmowy w wersji elektronicznej
na adres mailowy organizatorów: renas@amu.edu.pl lub dud.renata@gmail.com

