REGULAMIN
SEMINARIUM ASTRONOMICZNO - GEOGRAFICZNEGO
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
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Konkurs organizuje się w celu popularyzacji astronomii, astronautyki i geografii oraz
rozbudzania i rozwijania zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy wśród dzieci i
młodzieży. Organizatorem jest Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. Patronat nad konkursem objął
Starosta Nowotomyski – Pan Ireneusz Kozecki.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół powiatu nowotomyskiego
na jednym z dwóch poziomów:
• ósme klasy szkoły podstawowej i trzecie gimnazjum,
• szkoły ponadgimnazjalne.
Uczestników do seminarium rejestruje szkoła danego ucznia poprzez wypełnienie
deklaracji uczestnictwa, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Deklarację - skan deklaracji należy odesłać drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@koperniknt.pl do dnia 9 listopada 2018 r.
Uczestnicy konkursu piszą referat na jeden z tematów:
• Ocieplenie klimatu – prawda czy mit?
• Żyć ekologicznie, czyli .......
• Energetyka jądrowa: zagrożenie czy niezależność energetyczna dla Polski?
• Mały Wóz, Duży Wóz - obserwacje gwiazdozbiorów i znaki zodiaku.
• Nie porywaj się z lunetą na Słońce - przyrządy do obserwacji ciał niebieskich i
zasady przeprowadzania obserwacji.
• To mały krok dla ludzkości, ale dla karła normalny - ważne odkrycia w
astronomii - od starożytności do współczesności.
Uczniowie piszący referaty, mogą korzystać z konsultacji, udzielanych przez swoich
nauczycieli i inne osoby, które powinny być wyszczególnione w pracy.
Forma pracy pisemnej:
• na stronie tytułowej należy podać:
• imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł referatu,
• dokładny adres i telefon szkoły,
• imiona i nazwiska osób, z których pomocy korzystano;
• na stronie końcowej należy podać: spis literatury i innych źródeł
informacji, z jakich korzystał autor referatu – autor i tytuł książki lub
artykułu, rok wydania książki, nazwa czasopisma oraz numer i rocznik;
adresy stron internetowych, tytuły multimedialnych encyklopedii itp.,
Każdy uczestnik konkursu astronomicznego proszony jest o dostarczenie:
• oprawionej pracy pisemnej,
• płyty CD, na której zawarte będą:
• praca pisemna,
• prezentacja multimedialna, którą przedstawiać będzie osoba
prezentującej zagadnienie przedstawione w pracy pisemnej.
Praca powinna być napisana w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje
wysłany na konkurs, a drugi pozostaje u autora.
Referat z płytą CD należy przesłać na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych im. Mikołaja Kopernika, ul. Tysiąclecia 6, 64 – 300 Nowy Tomyśl
– z dopiskiem na kopercie – „Konkurs astronomiczno - geograficzny”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2018 r.
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Referat wygłaszany podczas seminarium powinien być przygotowany w oparciu o
pozostawiony sobie egzemplarz pracy pisemnej i nie może trwać dłużej niż 15 minut
(niewskazane jest czytanie referatu). Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia
czasu dla referującego.
Do dyspozycji referujących będą: komputer, projektor multimedialny i wskaźnik.
Oceniając referaty, komisja będzie brać pod uwagę:
• wartość merytoryczną pracy pisemnej,
• prezentację multimedialną,
• załączniki referatu,
• sposób referowania w określonym regulaminowo czasie.
Autorzy najlepszych referatów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Seminarium Astronomiczno - Geograficzne Powiatu Nowotomyskiego odbędzie się
terminie 11 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w bibliotece Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
Z uwagi na sprawy organizacyjne, prosimy uczestników konkursu i ich opiekunów
o przybycie 30 minut przed rozpoczęciem.
Dodatkowe informacje na temat seminarium uzyskać można pod nr tel. 061 44 22 450.

