Organizator: Asociatia SecularUmanista din Romania

Scop:
Prin acest concurs se incurajeaza creearea / dezvoltarea de bloguri cu continut de calitate cu
tematica stiintifica si popularizarea acestora. Dorim sa incurajam in special profesorii si elevii /
studentii sa participe. De asemeni, urmarim sa identificam comunicatori de stiinta valorosi ce ar
putea fi atrasi ulterior in alte proiecte de science outreach.

Motivatie:
Un astfel de concurs ofera tuturor participantilor, dar, in special, elevilor si profesorilor, posibilitatea
de a intra in contact cu subiecte care nu sint abordate in sistemul educational standard si de asi
dezvolta abilitati de comunicare.

Tema:
Tema propusa, in pregatire pentru editia din acest an a Bucharest Science Festival, este Marte 2100
– O noua casa pentru umanitate. Vom urmari acoperirea cit mai completa a temei, incurajind
abortarea unor subiecte cit mai diverse, de la noi tehnologii aerospatiale si noi materiale pina la
agricultura, robotica si telemedicina.

Perioada desfasurare: 21 iunie – 25 septembrie 2016

Anuntarea cistigatorilor se va face pe 28 septembrie, in cadrul conferintei de presa de lansare a BSF
2016.

Criteriile de punctare:
● criteriu minimal: cel putin 3 stiri publicate
● numarul de stiri publicate: 30%
● impactul stirilor (masurat in nr. de afisari de pagina contorizate printrun sistem de tracking
online): 40%
● evaluarea juriului: 30%

Premii
Vom exista 3 sectiuni:
● profesori (necesita adeverinta de la unitatea de invatamint pentru acordarea premiului)
● elevi / studenti (max. 26 ani; necesita adeverinta de la unitatea de invatamint pentru
acordarea premiului)
● general
La fiecare sectiune vor fi cite 3 mari premii (9 in total), constind intrun laptop HP + diploma

Membrii juriului
•

Corina Negrea, realizator de emisiuni de știință la Radio România Cultural

•

Vasile Decu, jurnalist de știință, editorul revistei Exploratori Moderni – SPACE

•

Ancuța Bontas, profesor de biologie, Vicepreședinte ASUR

•

Monica Belițoiu, expert în comunicare, Director Executiv ASUR

•

Toma Pătrașcu, director al Bucharest Science Festival, Președinte ASUR

Modalitate de participare
Concurentul va completa un formular pentru inscrierea in concurs, disponibil pe www.asur.ro.

Fiecare articol nou publicat pe blog trebuie anuntat printrun mail la office@asur.ro. Pentru a
putea fi monitorizat traficul, concurentul trebuie sa includa in pagina fiecarei stiri publicate, la loc
vizibil, un banner de promovare a siteului Bucharest Science Festival sau a altui proiect de
promovare a stiintei sustinut de organizatori. Bannerul va fi servit printrun adserver al carui cod
va fi pus la dispozitie de organizatori si va permite contorizarea vizitelor pe pagina articolului.
Articolul in cauza incepe sa fie contorizat imediat ce codul respectiv este pus de concurent in blogul
sau.

Precizari importante!
Participarea in concurs presupune acceptarea ca una sau mai multe stiri publicate de un concurent
sa poata fi preluate gratuit (cu mentionarea autorului si cu backlink) de organizatorii concursului
pentru publicare pe unul din siteurile ASUR, Planeta Stiintei, Bucharest Science Festival si / sau
difuzate in social media. Decizia de a prelua sau nu o stire apartine in exclusivitate organizatorilor
concursului.

Concursul nu se adreseaza siteurilor din presa mainstream! De aceea, nu vor fi acceptate in
concurs stiri publicate pe siteuri monitorizate SATI! Sint acceptate (si binevenite!) articole
publicate de ziaristi profesionisti, cu conditia de a le publica pe siteurile personale!

In cazul in care juriul considera ca articolele nu sunt de calitate, exista posibilitatea sa NU se acorde
unul sau mai multe dintre premii, iar concursul sa se reia pe respectiva / respectivele categorii dupa
o perioada de 3 luni.

Nu pot participa la concurs angajatii/membrii Asociatiei SecularUmaniste din Romania si System
Plus, rudele lor pana la gradul doi inclusiv, precum si orice alte persoane care au legatura directa cu
acest concurs.

Vor fi descalificate (la latitudinea organizatorilor):
● proiectele ce nu respecta tematica
● proiectele bazate pe plagiat si / sau fara o contributie personala semnificativa
● prezentarea de teorii fara baza stiintifica

Elemente obligatorii ce trebuie incluse in paginile cu stiri:
● mentionarea la loc vizibil a organizatorului concursului (ASUR) cu link catre siteul
www.asur.ro
● bannerul de contorizare (bannerul va trimite catre Bucharest Science Festival sau catre
Planeta Stiintei)
● Linkuri catre sursa informatiilor prezentate in articol. Calitatea referintelor este unul din
criteriile de evaluare a calitatii articolelor!

