Pracownia Chemii
Pałacu Młodzieży w Katowicach
oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
serdecznie zapraszają do udziału
w XXVIII Regionalnym Konkursie
dla uczniów gimnazjum „MŁODY CHEMIK”,
którego I etap odbędzie się
4 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00
Regulamin konkursu:
1. Zapraszamy do dobrowolnego udziału w konkursie uczniów wszystkich klas gimnazjum z terenu całego
województwa śląskiego, a także uczniów szkół spoza województwa śląskiego zainteresowanych naszym
konkursem. Ilość uczniów zgłaszanych przez szkołę nie jest ograniczona.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – uczestnicy rozwiązują test wyboru (zawierający również zadania obliczeniowe) oraz zadania typu
quizowego (np. krzyżówka, chemograf, zadania typu „prawda-fałsz”, itp.).
Ze względu na fakt, iż I etap konkursu odbędzie się 4 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w 3 miastach
prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu preferowanego przez Państwa miejsca I etapu:
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Michałowicza 55, Bielsko-Biała
(osoba odpowiedzialna: Magdalena Tomaszek)
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Wróblewskiego 9, Gliwice
(osoba odpowiedzialna: Ewa Trybalska)
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Jagiellońska 18, Katowice
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia konkursu - poinformujemy
o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.
II etap (finał) – krzyżówka chemiczna, chemograf, tekstowe zadania problemowe, zadania obliczeniowe,
objaśnianie zjawisk chemicznych na podstawie zaprezentowanych doświadczeń. Drugi etap odbędzie się
w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Planowany termin finału konkursu to: 15 lutego 2018 r.

3. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z:
 budową materii,
 podstawowymi prawami chemicznymi,
 właściwościami pierwiastków i związków chemicznych
(w tym również elementy chemii organicznej – II etap),
 roztworami (rozpuszczalność, stężenie procentowe i molowe),
 znajomością sprzętu laboratoryjnego,
 znajomością podstawowych czynności laboratoryjnych.
4. Ponieważ konkurs adresowany jest do uczniów zainteresowanych chemią, tematyka pytań i zadań może
wykraczać poza obowiązujący program szkolny.
5. Podczas konkursu wolno korzystać tylko ze zwykłych kalkulatorów. Niedozwolone jest korzystanie
z telefonów komórkowych i innych pomocy (kalkulatory graficzne, zeszyty, książki, układy okresowe, itp.).
W przypadku naruszenia zasad regulaminu uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
6. Szkoły, których reprezentanci zakwalifikują się do II etapu konkursu zostaną powiadomione o terminie
i formie tego etapu telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
7. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przejazdu.
8. Udział w konkursie wiąże się z wpłatą wpisowego w wysokości 10 zł od osoby – zebrane fundusze
przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji konkursu. Wpisowe należy wpłacić do dnia 19 listopada
2017 roku na konto:
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
numer konta: 78 1140 2017 0000 4502 1197 1712 (mBank)
Prosimy o zbiorowe wpłaty z całej szkoły – jako wpłacającego prosimy wpisać nazwę i adres Państwa szkoły
- w opisie przelewu prosimy wpisać koniecznie: „Młody Chemik”
W przypadku gdy na konkurs zgłosi się mniejsza ilość osób, niż wynikająca z dokonanej wpłaty nie
zwracamy opłaty wpisowej za niewykorzystane miejsca.
9. Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej – za pomocą formularza
znajdującego się pod adresem: https://goo.gl/forms/pVKpKX01O6yq1gN23 - adres ten znajduje się również
na naszej stronie internetowej. W zgłoszeniu podaje się następujące dane: nazwę i adres szkoły, imiona
i nazwiska uczniów, imię i nazwisko nauczyciela oraz e-mail, telefon kontaktowy oraz wybrane miejsce
pierwszego etapu konkursu. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń to 19 listopada 2017 roku.
10. Ze względów organizacyjnych uczestników prosimy o przybycie na konkurs przynajmniej 15 minut
przed jego rozpoczęciem.
11. Dodatkowych informacji udzielamy pocztą elektroniczną: chemia@pm.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na konkursie!
Chemicy Pałacu Młodzieży w Katowicach

