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REGULAMIN KONKURSU DOŚWIADCZALNEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA MŁODEGO FIZYKA 

1. Organizatorem konkursu jest Środowiskowa Pracownia Fizyki przy Uniwersytecie Pedagogicznym 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Akademia 

Młodego Fizyka. 

2. Temat zadania konkursowego brzmi: „Doświadczenie demonstrujące zasadę zachowania energii”. 

3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, biorący udział w zajęciach w ramach Akademii Młodego 

Fizyka, ze szkół: 

• Szkoły Podstawowej nr 133 w Krakowie 

• Szkoły Podstawowej w Zelczynie 

• Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie 

• Szkoły Podstawowej w Rzozowie 

• Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO w Krakowie 

4. Konkurs jest realizowany dla każdej szkoły biorącej udział w projekcie Akademia Młodego Fizyka 

oddzielnie. 

5. Zakończenie Konkursu  odbędzie się w czerwcu 2019r., na terenie szkół biorących udział w 

projekcie Akademia Młodego Fizyka. 

Warunki uczestnictwa w konkursie. 

1. Termin zgłoszenia do Konkursu do 31 maja 2019 do prowadzących zajęcia  z ramienia 

Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach projektu Akademia Młodego Fizyka. 

2. Praca konkursowa ma mieć formę doświadczenia fizycznego, demonstrującego zasadę zachowania 

energii.  

3. Zadaniem uczestnika jest wykonanie, opisanie i prezentacja opracowanego przez siebie 

doświadczenia fizycznego w czasie zakończenia Konkursu.  

4. Każdy z uczniów może przygotować tylko jedno doświadczenie. 

5. Do Konkursu można zgłaszać się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. 

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, 

klasa i nazwa szkoły.  

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim. 

8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie 

zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 
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Wyniki konkursu i nagrody 

1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, spośród prezentowanych doświadczeń, wyłoni 

laureatów konkursu. 

2. Kryteria oceny: zgodność z tematyką, oryginalność zaproponowanych doświadczeń i własna 

inwencja uczniów, sposób prezentowania doświadczeń, uwzględniając język prezentacji oraz zasób 

wiedzy uczniów. Komisja zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających po prezentacji 

doświadczenia danego ucznia. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10 czerwca 2019 

4. Nagrodzonych zostanie trzech autorów najlepszych propozycji doświadczeń (pierwsze, drugie i 

trzecie miejsce). Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.  

5. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

6. Nagrody książkowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość 

pieniężną. 

Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie 

https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/akademia-mlodego-fizyka/ oraz u nauczycieli 

fizyki w: 

• Szkole Podstawowej nr 133 w Krakowie 

• Szkole Podstawowej w Zelczynie 

• Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie 

• Szkole Podstawowej w Rzozowie 

• Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO w Krakowie 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych 

istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu; 

b) zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie oraz do jego odwołania bez 

podania przyczyny; 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/akademia-mlodego-fizyka/

