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Regulamin konkursu „Moje ulubione doświadczenie chemiczne” 

 

Rozdział I 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Moje ulubione 

doświadczenie chemiczne” (zwanego dalej „Konkursem”) realizowanym w ramach 

Projektu „Modeluj i eksperymentuj - cykl wykładów i warsztatów dla młodych 

odkrywców”. 

2. Organizatorem konkursu jest Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 

3. Przewodniczącą Komisji Oceniającej jest dr hab. Beata Grobelna, prof. UG – 

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju. 

4. Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych. 

5. Udział uczniów jest dobrowolny. 

6. Merytorycznie komisja ocenia wiedzę i umiejętności z zakresu chemii w gimnazjum. 

7. Wszelkie informacje na temat konkursu są publikowane na stronie internetowej 

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w zakładce popularyzacja nauki – 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy – 

http://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/uniwersytet_mlodego_odkry

wcy 

8. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza zgodę osoby zgłaszającej na warunki 

Konkursu określone w niniejszym Regulaminie. 

Rozdział II 

1. Uczestnicy przygotowują 10 minutową prezentację w programie powerpoint  pt. 

„Moje ulubione doświadczenie chemiczne”, wypełniają formularz zgłoszeniowy 

będący załącznikiem do regulaminu i oba pliki wysyłają na adres: 

beata.grobelna@ug.edu.pl 

2. Ocenie zostanie poddanych 30 pierwszych przesłanych prezentacji. 

3. Konkurs trwa 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.  

4. Prezentacje konkursowe będą oceniane przez komisję w skład, której wchodzą: 

a) Prodziekan Wydziału Chemii UG – przewodnicząca komisji oceniającej. 

b) Dwóch pracowników posiadających tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego. 

http://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/uniwersytet_mlodego_odkrywcy
http://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja_nauki/uniwersytet_mlodego_odkrywcy
mailto:beata.grobelna@ug.edu.pl
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5. Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów: 

a) kompleksowe ujęcie tematu (max 4 pkt) 

b) nowatorskie podejście do tematu (max 4 pkt) 

c) szata graficzna prezentacji (max 2 pkt) 

Kandydaci mogą uzyskać max 10 pkt. 

6. Autorzy zwycięskich prezentacji zostaną poinformowani drogą mailową  

o wygranej w konkursie. 

7. Autorzy 3 najlepszych prezentacji zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi. 

Ponadto będą mogli zaprezentować się na konferencji dla młodych naukowców, która 

odbędzie się w czerwcu na Wydziale Chemii. 

8. Wygrane prezentacje będzie można obejrzeć na stronie domowej WCH. 

9. Dodatkowo zostaną przyznane 3 wyróżnienia dla prezentacji: 

a) O najciekawszej szacie graficznej, 

b) Wychodzącej poza program gimnazjum 

c) Najbardziej kreatywnej. 

10. Autorzy wyróżnionych prezentacji będą mogli zaprezentować się na konferencji dla 

młodych naukowców, która odbędzie się w czerwcu na Wydziale Chemii. 

Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane w ramach Projektu „Modeluj i eksperymentuj - cykl 

wykładów i warsztatów dla młodych odkrywców”. 

Rozdział III 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację Konkursu.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy prawa cywilnego. 
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Zał.1Formularz zgłoszeniowy 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W KONKURSIE REALIZOWANYM  

W RAMACH PROJEKTU: „MODELUJ I EKSPERYMENTUJ – CYKL WYKŁADÓW  

I WARSZTATÓW DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW”. 

 

TYTUŁ PREZENTACJI:  

…………………………………..………………………………………...……………………………... 

 

IMIĘ i NAZWISKO:  

…………………………………..………………………………………...........................……………... 

ADRES:  

…………………………………..…………………………………..………………………………….... 

WIEK UCZESTNIKA:  

…………………………………..……………………………………………………………………….. 

TELEFON KONTAKTOWY:  

…………………………………..…………………………………..…………………………………… 

ADRES E-MAIL:  

…………………………………..…………………………………..…………………………………… 

 

 


