„Ало, Космос! Говори България! 2.0“
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКИ ВЪПРОСИ КЪМ АНА ФИШЪР И ЦЕРН
Период на провеждане: 11.08.2022-01.09.2022
1. Указание за съдържанието на въпросите:
За да бъдат приети въпросите за събитието, те трябва да отговарят на следните
условия:
Въпросите трябва да са свързани със:
1. Космоса и Вселената
2. STEM (точни науки, технологии, инженерство, математика)
Не са допустими!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Въпрос, чийто отговор може да бъде лесно намерен в Гугъл.
Въпроси, като: наистина ли кацнахме на Луната?
Религиозни и политически въпроси.
Въпроси за извънземни форми на живот.
Въпроси за хуманоидни роботи (пример: Robonaut, Valkyrie).
Въпроси, които да изискват споделянето на лична информация.

2. Инструктаж за самостоятелно записване на видео въпроси
Основни упътвания
1. Задайте само един въпрос във видеото. Ако задавате въпрос и към ЦЕРН, и към Ана
Фишър, моля, направете две видеа, съдържащи по един въпрос!
2. Използвайте английски език за въпросът към Ана Фишър и български за въпроса
към ЦЕРН!
3. Не се провиквайте и не показвайте каквото и да било във видеото.
4. Направете няколко видеоклипа и представете най-сполучливото видео.
5. Само един човек може да участва във видеото.
Съвети за постигане на качествено аудио
1. Премахнете фоновия шум. Видеоклиповете трябва да се записват в тиха стая с малко
или никакъв фонов шум.
2. Изключете вентилаторите или климатиците, които могат да причинят фонов шум.
3. Използвайте слушалки с микрофон, свързани с Вашето устройство.
4. Говорете бавно, силно и отчетливо.

5. Придържайте се към формата на посочения образец по-долу, докато задавате
въпроса:
На български:
Здравейте. Казвам се <ИМЕ> и уча в/във <УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ>. Въпросът ми е
следният <ВЪПРОС>.
На английски:
Hello. My name is <NAME> and I study at <SCHOOL>. My question is <QUESTION>.

Съвети за постигане на качествено видео
1. Запишете пет секунди преди и след въпроса, гледайки в камерата, усмихвайки се, без
фонов шум.
2. Задаващият въпроса трябва да се намира в центъра на видеоклипа.
3. Уверете се, че има достатъчно светлина върху лицето, което задава въпроса, така че
лицето да е видимо.
4. Препоръчително е цялостното времетраене на видеоклипа да не надвишава 20
секунди.
5. Оставете място за визитна картичка в долната част на екрана.
Перфектният кадър:

Нивото на очите е на уеб-камерата и се носят слушалки за добро качество на аудиото

Отново, нивото на очите е на уеб-камерата и се носят слушалки за добро качество на
аудиото.
При запис с телефон:
Ако записвате с телефон, устройството трябва да е в хоризонтално (landscape mode), а
не вертикално положение. Видеоклиповете, заснети във вертикално положение, не
могат да се използват. Телефонът/камерата трябва да бъде поставен на стабилна
повърхност. По възможност, задаващият въпроса трябва да бъде заснет от втори човек.

Всяка кандидатура може да включва повече от един въпрос ако всеки фигурира
като отделен клип.
Всяка кандидатура задължително трябва да включва попълнен и сканиран Формуляр за
информирано съгласие (който може да намерите тук), който удостоверява правото на
организаторите да използват записа в рамките на проекта и промоционалните
дейности, свързани с него. Съществуват два формата на документа: за пълнолетни и за
непълнолетни лица (за непълнолетни участници формулярът се попълва от
родител/настойник) Моля също прибавете и трите имена на участника, роден град,
учебното заведение, което посещава и телефон за връзка с него/нея или
родител/настойник. Линк към формулярите можете на намерите във формата за
кандидатстване.

3. Организация на записване на място в София Тех Парк:

! ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОБЯВЯТ ДАТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ !
●

●

●

●

TechnoMagicLand (ТМЛ) (Адрес: бул. Цариградско шосе 111Б) отваря слотове за
правенето на снимки/задаване на въпроси всеки ден, в рамките на своето
работно време за целия период на конкурса.
В определените дни:
1. На разположение на желаещите за снимки се предоставят декларации за
информирано съгласие (моля вижте по-горе), които се проверяват от
дежурния за деня отговорник от АКБ или от сътрудниците на ТМЛ.
2. Името на всеки участник, родният им град, учебното им заведение, и
телефон за връзка с тях или техен родител/настойник се въвеждат в отделен
регистрационен списък.
3. Заснемането се прави под надзора на отговорник от АКБ, който следи за
коректността на въпросите и спазвания изискванията за съдържание.
4. Служител от ТМЛ следи за правилното функциониране на техниката и
коректното изпълнение на техническите изисквания при заснемането.
Суровият материал се обработва от специалист на ТМЛ. Готовите клипове се
събират в облачно пространство , като се запазва локално копие в ТМЛ.
Документацията се сканира и се пази в дигитален архив заедно с клипа. Всички
документи от заснети клипове се събират в специално определени класьори на
място, като се предават за съхранение на АКБ в края на конкурса.
За предварително записване на желаещите участници с оглед на големия
интерес, моля обърнете се към Александра Гайтанджиева (Експерт „Връзки с
обществеността“, АКБ, телефон за връзка +359 878 760 543), която е и точка на
контакт за всякакви други запитвания около конкурса.

4. Оценяване и награждаване
След изтичане на срока за подаване на кандидатури, селекцията от видео въпроси,
които ще бъдат излъчени по време на събитието, ще се извърши от състав от експерти,
членуващи в Атлантическия Клъстър STEAM and Space Downlink.
Победителите ще бъдат уведомени и поканени на събитието на 13ти септември 2022
година. Организацията по връчване на наградите ще бъде обявена в седмиците преди
събитието.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: АЛЕКСАНДРА ГАЙТАНДЖИЕВА, ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА” АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ; ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА
+359 878 760 543

