
OMSA 2020

INSTRUKCJA  DLA  UCZNIA  REFERUJĄCEGO

1. Każdy uczestnik referujący przysyła:

a. nagranie wideo  (do 16 maja 2020),
b. prezentację ppt/pdf  (do 16 maja 2020),
c. e-mail potwierdzający otrzymania niniejszej instrukcji (niezwłocznie) wraz z:
            - numerem telefonu kontaktowego,
            - adresem korespondencyjnym potrzebnym do wysyłki materiałów konferencyjnych / nagród,
            - elektroniczną wersję referatu (najlepiej PDF).

2. Instrukcja nagrania wideo:

a. maksymalny czas nagrania - 15 minut,
b. nagranie jednym ciągiem - bez cięć i montażu,
c. podczas prelekcji trzeba powoływać się na numery slajdów z prezentacji (numer slajdu wystarczy
    podać raz na jeden slajd, potem można o nim opowiadać),
d. kamera umieszczona POZIOMO, stabilnie,
e. KADR KAMERY - maksymalnie popiersie,
f. rozdzielczość nagrania: 
   - preferowana, HD: 1280x720,
   - maksymalna, FullHD: 1920x1080,
   - minimalna , VGA: 640x480.
g. w przypadku referatu z wieloma autorami istnieje możliwość referowania tylko przez   
    jednego autora; można też podzielić referowanie na tyle nagrań ilu jest autorów – każdy współautor  
    referuje swoją część prelekcji (jeden współautor = jeden plik wideo; suma czasu trwania wszystkich 
    nagrań to nadal maksymalnie 15 minut); dzięki temu nie będzie potrzeby aby współautorzy musieli  
    spotkać się fizycznie (#stayhome),
h. plik z nagraniem oraz prezentację można przesłać najlepiej za pomocą serwisu " wetransfer.com "  
    (do 2GB) lub innego serwisu transferu plików,
i. po wysłaniu nagrania wideo i prezentacji prosimy o przysłanie linku do pobrania e-mailem na adres: 
    planetarium.grudziadz@gmail.com ,
j. organizatorzy potwierdzą otrzymanie plików e-mailem; w przypadku braku e-maila potwierdzającego
   odbiór plików prosimy o ponowny kontakt na adres: planetarium.grudziadz@gmail.com .

3. Instrukcja prezentacji w PDF:

a. w prezentacji tylko te slajdy, o których będzie opowiadane podczas nagrania wideo,
b. slajdy PONUMEROWANE i ułożone zgodnie z kolejnością w której będą omawiane,
c. slajdy w postaci pliku PDF najlepiej w formacie 16:9 (ekran standardowego monitora
    panoramicznego),
d. plik z prezentacją proszę przysłac razem z plikiem wideo.

4. WAŻNE TERMINY:

   - 16 maja 2020 - termin nadsyłania wideo i prezentacji,
   - 20-30 maja 2020 - każdy prelegent odbędzie 5-10 minutową rozmowę z Jury przez Internet -
     pytania dotyczące referatu (dokładny termin rozmowy podamy po 16 maja),
   - 4-6 czerwca - termin transmisji XLVI OMSA
      (transmisja przez kanał YouTube programu telewizyjnego ASTRONARIUM).
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