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A Konferencia célkitőzése
Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek fórumaként és
integráló eseményként 2013. október 13-15. között, ismételten Balatonkenesén
rendezzük meg a IX. Országos Anyagtudományi Konferenciát.
A konferencia megrendezésének alapvetı célja, hogy a fémekkel és ötvözetekkel,
félvezetıkkel, kerámiákkal és szilikátokkal, polimerekkel és kompozitokkal foglalkozó
szakemberek és kutatócsoportok lehetıséget kapjanak integráló kapcsolatok létesítésére
és kutatás-fejlesztési eredményeik közreadására és cseréjére.
A kiállítással összekötött, több kurrens szekcióból álló elıadássorozat az ipar és a
technológiák hazai és nemzetközi helyzetfelmérését, illetve a várható fejlıdési irányok
körvonalazását hivatott segíteni.

A Konferencia témakörei
•

Klasszikus anyagok és technológiák

•

Speciális anyagok és technológiák

•

Korszerő anyagkutatási- és vizsgálati módszerek

•

Modellezés és anyaginformatika

•

Innovatív termékek és technológiák

Pályázattal kapcsolatos információ
A fotópályázattal kapcsolatban információ az alábbi elérhetıségeken kérhetı.
Kónya Ildikó titkár
Tel: 06 30/504-5818
E-mail: oatk@oatk.hu
Szabó Péter János szervezı bizottsági elnök
Tel: 06 1/463-3252
E-mail: szpj@eik.bme.hu
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A pályázat címe
Fotópályázat a IX. Országos Anyagtudományi Konferencia kiadványainak arculatát
meghatározó digitális felvétel beküldésére.

A pályázat témája
A pályázatra olyan saját készítéső, digitális felvétellel lehet jelentkezni, mely az
anyagtudomány, anyagvizsgálat vagy az anyaginformatika területén a konferencia
témaköreinek egyikéhez kapcsolódik.

A pályázók köre
A pályázatra jelentkezhet bárki, aki az anyagtudomány, az anyagvizsgálat vagy az
anyaginformatika területén dolgozik, tanít vagy tanul.

A pályázat formai követelményei
A pályázatra saját készítéső, tetszıleges mikroszkópos technikával készített, digitális
fényképet lehet beküldeni. Ajánlott felbontás: 1024x768px, 300dpi. Kérünk maximum
három soros leírást arról, hogy mit ábrázol a kép és milyen technikával készült.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatra tetszıleges számú fénykép és a hozzá kapcsolódó maximum három soros
leírás beküldésével lehet jelentkezni legkésıbb 2012. szeptember 30-ig. A felvétel(eke)t
az oatk@oatk.hu e-mailcímre kérjük beküldeni. A rendben beérkezett elektronikus
levelekrıl visszaigazolást küldünk.

A pályázat elbírálása
A megadott határidıig beérkezett és a formai követelményeknek megfelelı fényképeket
a szervezı bizottság bírálja el és választja ki a nyertes fotót.

A pályázat nyertesének díjazása
A pályázat nyertese tárgyjutalomban részesül, valamint a konferencia kiadványaiban és
honlapján a nyertes fotóval és a maximum három soros leírással együtt nevét is
feltüntetjük.
A jutalom átadására ünnepélyes keretek között
nyitófogadásán, 2013. október 13-án este kerül sor.

az

A pályázat nyertesét a szervezı bizottság írásban értesíti.
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