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Konkurs „Ciemne niebo nad Polską”
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz stowarzyszenie
POLARIS z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii ogłaszają konkurs pod
tytułem „Ciemne niebo nad Polską”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół
ponadpodstawowych.
Przedmiotem konkursu jest wyszukanie i udokumentowanie przykładów ilustrujących
zjawisko zanieczyszczenia nocnego nieba niepoŜądanym światłem. Intensywne oświetlone
puste billboardy, lampy oślepiające, lecz nie oświetlające, lampy świecące na pobocze
zamiast na drogę, to wszystko przykłady wytwarzania zbędnego zanieczyszczenia światłem, o
jakie chodzi w naszym konkursie!
Liczymy zarówno na przykłady pozytywne jak i negatywne. Praca konkursowa
powinna zawierać opis lokalizacji konkretnego miejsca, wyjaśnienie, dlaczego dany przykład
jest dobry lub zły, dokumentację fotograficzną oraz dane autora (w tym wiek i adres).
Pomoc rodziców i nauczycieli jest dozwolona i mile widziana!
Nagrodą główną będzie teleskop astronomiczny MarsExplorer, doskonałe narzędzie
dla początkujących obserwatorów nieba! Fundatorem nagrody jest firma AstroKrak
(www.astrokrak.pl).

Pozostałe nagrody to: lornetki „Delta Optical Voyager 10x50”, dwa miejsca na
weekend pod ciemnym niebem w Sopotni Wielkiej (www.astroprocent.pl/oferta2009.pdf),
oraz plakat o tematyce „ciemnoniebieskiej”. Nagrody ufundowano ze środków zebranych w
ramach 1% odpisów podatkowych w roku 2008 (www.astroprocent.pl)
Najciekawsze prace zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych.
Materiały zebrane w czasie konkursu będą równieŜ wykorzystywane dla promowania idei
ochrony ciemnego nieba. Zdjęcia oraz ich opis w osobnym pliku tekstowym naleŜy przysłać
jako załączniki do e-maila na adres: darksky@astro.as.up.krakow.pl. Nazwa plików powinna
zawierać nazwisko uczestnika oraz numer (na przykład kowalski1.doc, kowalski2.jpg, itp.).
Prosimy o przesyłanie co najwyŜej 5 zdjęć! Opis nie powinien przekraczać dwóch stron A4.
Konkurs zostanie zamknięty w dniu 1 czerwca 2009.
Więcej informacji o problemie zanieczyszczenia światłem nocnego nieba moŜna
znaleźć na stronach programu „Ciemne Niebo” (www.ciemneniebo.pl) .
Zobacz takŜe prezentację: http://www.as.up.krakow.pl/2009/dark-sky.pdf oraz artykuł
z „Dziennika Polskiego” (30 stycznia 2009): http://www.as.up.krakow.pl/2009/guwbr.pdf
Waldemar Ogłoza
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CIEMNE NIEBO NAD POLSKĄ

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii.
Jego celem jest popularyzacja astronomii, a w szczególności upowszechnianie zagadnień
zbędnego rozświetlania nocnego nieba.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych
z całej Polski.
3. Uczestnicy konkursu gromadzą samodzielnie przykłady rozjaśnienia nieba i rejestrują je
w formie fotografii cyfrowych. Ilustracje powinny być opatrzone komentarzem autora pracy
zawartym w osobnym pliku tekstowym opisującym sytuację przedstawioną na zdjęciach.
4. Nazwy plików powinny zawierać nazwisko uczestnika oraz kolejne numery (np.
kowalski1.jpg, kowalski1.doc, … itd.)
5. KaŜdy uczestnik ma prawo nadesłać co najwyŜej 5 zdjęć.
6.
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7. W konkursie moŜna brać udział indywidualnie lub w zespołach o dowolnej liczbie
uczestników.
8. KaŜda nadesłana praca musi zawierać:
a) imię, nazwisko i wiek autora (autorów),
b) tytuł pracy,
c) wyraŜenie zgody na bezpłatne opublikowanie prac konkursowych przez organizatorów
Konkursu na stronach internetowych.
9. W Konkursie akceptowane będą jedynie oryginalne fotografie wykonane przez
uczestników Konkursu.
Niespełnienie któregokolwiek z elementów z punktów 8. i 9. moŜe spowodować
odrzucenie pracy
10. Praca powinna być przygotowana w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje
wysłany na konkurs, a drugi pozostaje u autora.
11. Nagrodą główną jest teleskop astronomiczny MarsExplorer. Pozostałe nagrody to
lornetki, plakaty, mapy oraz zaproszenie na weekend pod ciemnym niebem w Sopotni
Wielkiej
12. W przypadku, gdy miejsce wyróŜnione nagrodą rzeczową (nagrodami rzeczowymi)
zajmie zespół uczestników Konkursu liczba przyznanych nagród jest niezaleŜna od liczby
osób w zespole.

13. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 01.06.2009 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15
czerwca.
14. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać moŜna na stronie internetowej:
http://www.as.up.krakow.pl/2009/ oraz www.ciemne.niebo.pl

Patroni medialni obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009 w Małopolsce:

Sponsorzy nagród w konkursie „Ciemne niebo nad Polską”:

www.astrokrak.pl

www.astroprocent.pl

