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M

iło nam ogłosić nagrodę HDBuzz, okazję dla rozpoczynających karierę
naukowców HD do wzięcia udziału w przekazywaniu wiedzy globalnej
społeczności, zobaczenia swojej pracy opublikowanej tutaj i wygrania
prawdziwych pieniędzy!

HDBuzz 2.0
Wnikliwi obserwatorzy HDBuzz.net zauważyli, że na szczycie rosnącej listy Stowarzyszeń
hojnie wspierających naszą pracę, pojawiło się nowe logo. Griffin Foundation to rodzina
fundacja non-profit z Florydy (USA), która wspiera projekty edukacyjne. Fundacja poczyniła
znaczne darowizny na działalność HDBuzz - przekazywanie społeczności choroby
Huntingtona najświeższych informacji o badaniach. Jesteśmy zaszczyceni mogąc być
odbiorcami tej hojności.

Ona już zaczęła pisać… a Ty?
Wsparcie Fundacji Griffin przeznaczymy na wprowadzenie w najbliższych miesiącach długo
oczekiwanych ulepszeń i aktualizacji HDBuzz.

Wzywamy wszystkich naukowców HD
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Po nieco ponad roku, zespół HDBuzz liczył dziewięciu autorów, chcemy się rozwijać.
Jesteśmy podekscytowani mogąc ogłosić Nagrodę HDBuzz dla Młodych Piszących o
Nauce.
Nagroda HDBuzz jest dostępna dla doktorantów i naukowców posiadających stopień
doktora, aktywnie uczestniczących w jakimkolwiek aspekcie badań choroby Huntingtona.
Uczestnicy powinni napisać artykuł nadający się do publikacji przez HDBuzz, maksymalnie
1200 słów na temat aktualnego naukowego newsa lub badania w chorobie Huntingtona.
Oprócz artykułu każdy zgłaszany tekst powinien zawierać podsumowanie (na pierwszej
stronie, nie więcej niż 50 słów), oraz - ponieważ mamy fioła na punkcie mediów
społecznościowych - Tweet o max. 120 znakach (ze spacjami włącznie).
Uczestnikom dajemy swobodę wyboru badania i tematu, ale z radością zaproponujemy
tematy - jeśli chcesz otrzymać naszą sugestię napisz na adres prize2012@hdbuzz.net.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2012. Prace należy składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej, w formacie dokumentu Word, na adres
prize2012@hdbuzz.net.

Nagrody!
Lista zwycięzców zostanie ogłoszona pod koniec 2012 (jesienią, jeśli tak wolisz).
Zwycięski tekst zostanie opublikowany na HDBuzz, przetłumaczony na jedenaście języków i
rozesłany do kilkudziesięciu ośrodków społeczności HD na całym świecie.
Zwycięzca otrzyma 500£ (funtów) w lokalnej walucie.
Teksty maksymalnie dziesięciu zdobywców kolejnych miejsc również zostaną
opublikowane a ich autorzy otrzymają po 150£.

„Zaangażowanie pacjentów i społeczeństwa’ jest ważne dla rozwoju każdego naukowca,
więc poza gotówką, nagroda wzmocni CV każdego pełnego zapału młodego naukowca
HD. ”

Wskazówki efektywnego pisania
W razie wątpliwości - upraszczaj.
Zakładaj, że Twój czytelnik jest zainteresowany HD i chce się uczyć, ale nie ma
naukowego wykształcenia.
Wyjaśniaj wszystko co wychodzi poza poziom liceum, po kawałku. Następnie wróć i
wyjaśnij wiedzę z poziomu licealnego.
Stosuj metafory, analogie, humor.
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Drobnym druczkiem
Decyzja redaktorów jest ostateczna i nie podlega dyskusji. Przesyłając zgłoszenie,
zgadzasz się na edycję treści i stylu swojego artykułu, jego publikację na HDBuzz.net i
rozpowszechnianie na podstawie Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License (włącznie z tłumaczeniem i nieograniczoną dystrybucją). Zwycięzcy zgadzają się
na publikację nazwisk na HDBuzz.net. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane kontroli pod
kątem plagiatu, a jeśli taki zostanie wykryty - praca zostanie zdyskwalifikowana.

Pomóż nam!
Nieważne czy jesteś Głównym Badaczem czy członkiem rodziny HD; są szanse, że znasz
młodego naukowca z ciekawym stylem wypowiedzi i zmysłem przekazywania wiedzy.
Jeśli tak, prosimy skontaktuj go z nami lub przekaż mu ten artykuł, by mógł rozważyć swój
udział w naszym przedsięwzięciu.
‘Zaangażowanie pacjentów i społeczeństwa’ jest ważne dla rozwoju każdego naukowca,
więc oprócz szansy położenia łapek na żywej gotówce, nagroda wzmocni CV każdego
pełnego zapału, młodego naukowca HD.
Więc, jajogłowi - bądźcie w kontakcie i do dzieła!
Autorzy nie zgłosili konfliktu interesów. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej
polityki informacyjnej zobacz FAQ...
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