Quiz
Reglement
1) De quiz wordt tijdens het experimentenfestival van Science on Stage
Belgium voorgesteld. Aan het publiek wordt het begin van enkele
experimenten getoond.
De deelnemers moeten het eindresultaat van de experimenten
voorspellen. Zij kunnen kiezen tussen drie mogelijkheden.
2) De quiz richt zich voornamelijk tot leerkrachten die op het festival zijn
ingeschreven. Mogen deel nemen: al de leerkrachten (alle netten, alle
niveaus), de professoren van instellingen voor hoger onderwijs, de
wetenschapsdocenten en hun studenten die op het festival zijn
ingeschreven en alle leden van Science on Stage-Belgium ( die hun lidgeld
hebben betaald).
3) De leden van de NSC, de personen die deel hebben genomen aan de
conceptie van de quiz en de vertegenwoordigers van commerciële firma’s
mogen niet aan de quiz deel nemen.
4) Bij het begin van de voorstelling van de experimenten wordt een
vragenlijst (in het Engels) uitgedeeld. De deelnemer vult op de vragenlijst
naam, voornaam en het vak dat hij/zij onderwijst, in. Deelname is
persoonlijk. De leden van Science on Stage en de studenten duiden deze
gegevens aan in het gepaste hokje.
5) Op het einde van de quiz (vooraleer de beurs begint) geven de deelnemers
hun vragenlijst af aan de organisator(en) die ze nakijkt tijdens de beurs.
6) Na de show, worden de resultaten van de Quiz experimenteel voorgesteld.
De resultaten van de quiz zullen, ten laatste vier weken na de quiz, op de
Website van Science on stage -Belgium verschijnen.
7) Er worden voor de deelnemers met de beste resultaten (gerangschikt naar
het aantal goede antwoorden) veel prijzen voorzien. De prijzen worden op
het einde van het festival, na de show, uitgereikt. In geval van ex-aequo
komt er een loting door een lid van het NSC.
8) Alleen winnaars aanwezig tijdens de uitreiking krijgen hun prijzen. Zij
kunnen zich niet door iemand laten vertegenwoordigen.
9) In geval van geschillen beslist enkel de comité.

