
 
 REGULAMIN 

 
Wojewódzkiego	KONKURSU		

	Maria	Skłodowska-Curie	jako	naukowiec,	matka,	kobieta		
	
	

Zagadnienia	Ogólne	
1. Głównym	organizatorem	Konkursu	 jest	Uniwersytet	Opolski	wspólnie	 z	Opolskim	Oddziałem	

Polskiego	 Towarzystwa	 Chemicznego	 (OO	 PTChem)	 i	 Opolskim	 Oddziałem	 Polskiego	
Towarzystwa	Fizycznego	(OO	PTF)	z	siedzibą	w	Opolu,	ul.	Oleska	48,	45-052.		

2. Komitet	 Organizacyjny	 powołany	 jest	 przez	 Odział	 Opolski	 Polskiego	 Towarzystwa	
Chemicznego	(OO	PTChem).		

3. Celem	 Konkursu	 jest	 popularyzacja	 nauk	 ścisłych	 i	 chemicznych	 na	 przykładzie	 życia	 i	
działalności	naukowej	wybitnej	uczonej	Marii	Skłodowskiej-Curie.	

4. Konkurs	ma	charakter	regionalny:	obszar	działalności	województwo	opolskie.		

5. Konkurs	 przeznaczony	 jest	 dla	 uczniów	 uczęszczających	 do	 szkół	 gimnazjalnych		
i	ponadgimnazjalnych	Opolszczyzny	lub	mieszkających	na	terenie	województwa	opolskiego		

6. Środki	 finansowe	 przewidziane	 na	 organizację	 Konkursu	 i	 nagrody	 pochodzą	 od	 Polskiego	
Towarzystwa	Chemicznego,	Polskiego	Towarzystwa	Fizycznego	i	Uniwersytetu	Opolskiego	oraz	
od	sponsorów.	Nie	jest	pobierana	opłata	konkursowa	od	uczestnika	konkursu.	

7. Zadania	Komitetu	Organizacyjnego	Konkursu:	
a) Ustalenie	zasad	przyznawania	nagród	laureatom	Konkursu.	
b) Przygotowanie	materiałów	informacyjnych	zamieszczanych	na	stronie	internetowej	

dotyczącej	Konkursu.	
c) Opracowanie	materiałów	informacyjnych.	

	
Terminarz	konkursu	

• Ogłoszenie	konkursu:		 21.04.2017	r.	
• Rejestracja	uczestników	konkursu:	 od	21.04.2017	r.	do	15.05.2017	r.	
• Nadsyłanie	prezentacji		 do	godz.	15:00	-	19.05.2017	r.	
• Ogłoszenie	zakwalifikowanych	prezentacji		 23.05.2017	r.	
• Wręczenie	nagród	podczas	NOCY	NAUKI	(Instytut	Fizyki	UO,	ul.	Oleska	48)	 26.05.2017	r.	
	

Zasady	rejestracji	uczestników	Konkursu	
1. Uczestnictwo	ucznia	w	Konkursie	powinna	zgłosić	nauczyciel	szkoły	do	której	uczeń	uczęszcza	

lub	 przedstawiciel	 innej	 jednostki	 kulturalno-oświatowej.	 Nie	 ma	 ograniczeń,	 co	 do	 liczby	
uczestników	startujących	z	jednej	szkoły	lub	jednostki	kulturalno-oświatowej.	Jeden	uczestnik	
może	wysłać	tylko	jedną	prezentację.	

  



 
Zasady	przeprowadzania	Konkursu		

1. W	 pierwszym	 etapie	 konkurs	 obejmuje	 samodzielnie	 wykonaną	 prezentację	 związaną		
z	 życiem,	 lub	 dziedziną	 badań,	 lub	 postawą	Marii	 Skłodowskiej-Curie	 zgodnie	 z	 poniższymi	
tematami	do	wyboru:		

I. Dzieciństwo	i	młodość	Marii	Skłodowskiej-Curie	
II. Maria	Skłodowska-Curie	–	studia	na	Sorbonie	
III. Maria	Skłodowska-Curie	–	odkrycie	Polonu		
IV. Maria	Skłodowska-Curie	–	odkrycie	Radu	
V. Maria	Skłodowska-Curie	–	nagrody,	wyróżnienia		
VI. Córki	Marii	Skłodowskiej-Curie	
VII. Podróże	Marii	Skłodowskiej-Curie	do	Polski	
VIII. Podróże	Marii	Skłodowskiej-Curie	do	USA	
IX. Znaczenie	i	konsekwencje	odkryć	Marii	Skłodowskiej-Curie	
X. Muzeum	Marii	Skłodowskiej-Curie	w	Warszawie	
XI. Maria	Skłodowska-Curie	–	dorobek	naukowy	
XII. Temat	dowolny	
 

i	przesyłają	ją	na	adres:	Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl		

Wyniki	pierwszego	etapu	zostaną	ogłoszone	23.05.2017r.	i	wysłane	bezpośrednio	do	ucznia	i	
nauczyciela	drogą	elektroniczną.	

2. W	 drugim	 etapie	 6	 najlepszych	 prezentacji	 zostanie	 wygłoszonych	 podczas	 Konferencji	
naukowej	 zatytułowanej	 Maria	 Skłodowska-Curie	 jako	 naukowiec,	 matka,	 kobieta.	
Wygłoszone	prezentacje	nie	mogą	być	dłuższe	niż	15	min.	

3. Konferencja	 odbędzie	 się	 26.05.2017	 r.	 w	 godzinach	 14:00	 –	 18:00	 w	 Auli	 A	 Uniwersytetu	
Opolskiego	przy	ul	Oleskiej	48.	

 
 
 
 

Przewodniczący	OO	PTChem	
	

Dr	hab.	Krzysztof	Ejsmont,	prof.	UO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Załączniki:	
	
1. Formularz	zgłoszeniowy	do	Wojewódzkiego	KONKURSU	„Maria	Skłodowska-Curie	jako	

naukowiec,	matka,	kobieta”.	 	



Formularz	zgłoszeniowy	
 

Wojewódzki	KONKURS	
	Maria	Curie-Skłodowska	jako	naukowiec,	matka,	kobieta.	

 

Imię i nazwisko ucznia:  

Data urodzenia:   

Adres zamieszkania  
(ulica, kod, miasto)  

e-mail:  

Telefon kontaktowy:  

Szkoła do której uczęszcza 
uczeń:  

Klasa:   

Nauczyciel prowadzący 
Prawny opiekun*  

Telefon kontaktowy do 
Nauczyciela prowadzącego  
Prawnego opiekuna* 

 

e-mail  

* niepotrzebne skreślić 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka, którego jestem prawnym 
opiekunem, zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, przez Zespół Konkursowy, będący 
pracownikami Uniwersytetu Opolskiego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć wykonanych podczas wydarzeń konkursowych na stronach 
internetowych Uniwersytetu Opolskiego. 
 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. 
Oświadczam, ze podane dane zgodne są z rzeczywistością na dzień wypełniania formularza.  
 
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przeniesione zostaną  prawa autorskie do zgłoszonej 
prezentacji na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. 
 
Akceptuję regulamin Wojewódzkiego KONKURSU Maria Curie-Skłodowska jako naukowiec, matka, 
kobieta. 
 
 
 ………….................………………  
 data i podpis ucznia 
 
 
 …………………………..............………  ………….................……………… 
 imię i nazwisko prawnego opiekuna data i podpis  
 (proszę wypełnić drukowanymi literami) prawnego opiekuna  
	


