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Witam Państwa serdecznie w Nowym Roku.

  

W dniu dzisiejszym, tj. 07.01.2013, odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceniającej w
składzie:

    
    -  prof. fizyki - prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński,   
    -  prof. dydaktyki  - prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski,   
    -  nauczyciel fizyki - prof. ndzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz,   
    -  pracownik ds. organizacji konkursu - mgr inż. Piotr Zmuda Trzebiatowski.  

  

Nad pracą komisji czuwali:

  

kierownik projektu - mgr inż. Łukasz Rypina,

  

koordynator uczelniany - prof. ndzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski.

  

W ramach posiedzenia sporządzono listę nadesłanych prac oraz ustalono harmonogram
spotkań Komisji Oceniającej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłanie prac
konkursowych.

  

Z poważaniem
mgr inż. Piotr Zmuda Trzebiatowski
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Politechnika Koszalińska ogłasza konkurs pt. "Koło naukowe twórcą filmu interaktywnego"
Przewidziany czas realizacji konkursu to 
01.10.2012 - 01.02.2013.

  

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Naukowe składające się z 5 uczniów i 1
nauczyciela
prowadzącego ze szkoły ponadgimnazjalnej biorącej udział w Projekcie Wirtualna Fizyka-
Wiedza Prawdziwa.

  

Zadaniem Koła Naukowego jest stworzenie scenariusza oraz przy pomocy kamery lub innego
przenośnego rejestratora obrazu i dźwięku– krótkiego autorskiego filmu, w którym uczniowi
e sami nakręcą zjawisko fizyczne wraz z jego opisem i wyjaśnieniem
.

  

Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga pobrania, wypełnienia i odesłania (do 31.12.2012) na
adres Biura Projektu Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa, następujących dokumentów:

  

A) formularza zgłoszeniowego  (Załącznik nr 1);

  

B) w przypadku osób pełnoletnich (dot. nauczycieli i uczniów)

  

imiennego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich do filmu
(Załącznik nr 2);

  

C) w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest przedstawienie

  

 zgody opiekunów prawnych na przeniesienie praw autorskich do filmu , na podstawie
formularza stanowiącego (Załącznik nr 3);
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attachments/article/65/ZG%C5%81OSZENIE%20(Zalacznik%20nr%201).pdf
attachments/article/65/OSWIADCZENIE%20OS%20PELNOLETNIE%20(zalacznik%20nr%202).pdf
attachments/article/65/OSWIADCZENIE%20OS%20NIEPELNOLETNIE%20(zalacznik%20nr%203).pdf
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Filmy należy zgłaszać do dnia 31.12.2012.

  

Więcej informacji o konkursie Znajdą Państwo w "Regulaminie Konkursu" .

  

  

Za sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu odpowiada:

  

Piotr Zmuda Trzebiatowski - pracownik ds. organizacji konkursu

  

tel. 0 94 34 86 665
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