
ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy,

II  etap  41  edycji Wojewódzkiego  Drużynowego  Turnieju  z  Fizyki  o  Puchar  Dyrektora  Pałacu  Młodzieży
w Katowicach odbędzie się  10 st  ycznia   2019r. o godz.  10.0  0 w Sali audiowizualnej na parterze Pałacu Młodzieży.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, na godz. 9.30 m.in. celem wgrania prezentacji na nasz komputer, sprawdzenia
czy Wasza prezentacja i  model działają bez zarzutów, zaznajomienia się z kolejnością prezentacji  i  sprawnym
rozpoczęciem Turnieju.

Przedstawiamy wytyczne i kryteria obowiązujące w II etapie:

W  kategorii  „Model  Naukowy”  obowiązkowo biorą  udział  wszystkie  drużyny  zakwalifikowane  do
II etapu.
„Model  Naukowy”  to  prezentacja  wykonanego  wcześniej samodzielnie przez  3  osobową  drużynę
i przywiezionego modelu naukowego nazywanego „fizyką zabawek” lub doświadczeniem fizycznym. Do
modelu należy trwale przykleić etykietkę (imiona i nazwiska autorów, nazwa szkoły, nazwa modelu).

Niedozwolone jest prezentowanie gotowych do złożenia Zabawek Fizycznych dostępnych w sprzedaży !!

Prezentacja multimedialna wykonana w programie Power Point lub zapisana w formacie PDF powinna
zawierać informacje dotyczące budowy modelu, zasady działania oraz praw fizyki według których działa –
prezentacje pozostają w dokumentacji Turnieju – tzn. muszą zostać wgrane na nasz komputer.

Czas prezentacji modelu przez drużynę to 5 minut. W tym czasie musicie jak najlepiej zademonstrować
działanie  modelu  i  wyjaśnić  nam  zasady  jego  działania.  Możecie  skorzystać  z  komputera,  wskaźnika
laserowego, rzutnika i wizualizera, dzięki którym wszyscy obecni na sali zobaczą Wasz model. 
Przewidujemy dodatkowy czas na rozłożenie modelu oraz pytania Jury i Wasze odpowiedzi.

W nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2019r. do godz. 09.00  należy obowiązkowo przesłać plik 
pdf. z opisem swojego modelu. na adres emilia.pasamonik@pm.katowice.pl

W opisie (plik zapisany jako pdf.,  max. 2 strony formatu A4) obowiązkowo mają znaleźć się: nazwiska
autorów,  nazwa szkoły  i nazwa modelu-zabawki.  Przede wszystkim należy w nim uwzględnić schemat
budowy (lub zdjęcie) i zasadę działania modelu z     uwzględnieniem praw fizyki.

Za terminowość przesłania opisu odpowiada nauczyciel - opiekun drużyny. Prosimy o zbiorcze przesłanie
opisów modeli z danej szkoły (tj. w 1 e-mailu). Nieprzysłanie opisu na czas skutkuje przyznaniem 0 pkt
z 5 pkt możliwych do uzyskania za ten element II etapu.

Podczas  Turnieju  obowiązuje  STRÓJ  GALOWY  oraz  estetyczne  IDENTYFIKATORY, które  sami
przygotowujecie (mogą być przypięte lub zawieszone): zawierające imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę
szkoły.

Komisja  kwalifikuje  drużyny  do  III  etapu  Turnieju.  O  kwalifikacji  decyduje  liczba  punktów  zdobyta
w     kategorii Model Naukowy

Punkty uzyskane przez drużynę za Model Naukowy brane są także pod uwagę przy kwalifikacji z III etapu
do FINAŁU oraz w wyniku końcowym w Turnieju.

Prosimy  o  pozostawienie  Modelu  naukowego  w Pałacu  Młodzieży  na  rzecz  pracowni  fizyki  do  celów
edukacyjnych. 

Najciekawsze  modele  naukowe  mogą  być  prezentowane  także  na  innych  konkursach,  festiwalach
krajowych i międzynarodowych 
np.  w  dniu 17  stycznia  2019r.  w  języku  angielskim  podczas  Ogólnopolskiej  Konferencji  Młodych  Naukowców przez
uczestników  znających  bardzo  dobrze  język  angielski.  Po  czym  niezwłocznie  następuje  wybór  Reprezentacji  Polski  na
Międzynarodową Konferencję  Młodych  Naukowców -  ICYS  2019,  która  odbędzie  się  w dniach  19-25.  kwietnia  2019r.
w Kuala Lumpur w Malezji*.

*  Informujemy, że nie zapewniamy dofinansowania do: podróży do i  z Malezji, wpisowej opłaty konferencyjnej. W dniu
17.01.2019 należy posiadać środki finansowe na zakup imiennych biletów lotniczych.


