KONKURS ASTRONOMICZNY DLA WSZYSTKICH

„Na tropach astronomii”
,,Nie uwierzysz, co widziałem….”
Uwierzymy! Tylko opowiedz nam o tym. Interesują nas tematy astronomiczne. Chętnie
przeczytamy o wycieczce, którą odbyłeś do obserwatorium, do planetarium, do muzeum... A moŜe
po prostu znalazłeś czas, aby wybrać się tam, gdzie dobrze widać gwiazdy? MoŜe porwiesz nas
opowieścią o pamiątkach związanych ze sławnym astronomem, który mieszkał w twojej okolicy.
Oglądałeś meteoryt lub miejsca jego spadku? Z zaciekawieniem dowiemy się, Ŝe podczas spaceru
zauwaŜyłeś stary zegar słoneczny ukryty za bluszczem na ścianie kościoła.
Nie zwlekaj. Zostań reporterem. Napisz reportaŜ i wyślij go do nas! A moŜe będziesz miał
okazję zobaczyć tegoroczne zaćmienie słońca? Podziel się swoimi spostrzeŜeniami i przeŜyciami,
pochłoniemy Twoją relację! Czekamy na Wasze reportaŜe!
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie „Na tropach astronomii”.
Konkurs polega na opisaniu wybranego miejsca lub obiektu astronomicznego, jakie moŜna znaleźć
na terenie naszego kraju. Opis powinien zawierać wszelkie informacje przydatne turystom chcącym
odwiedzić dane miejsce tj. lokalizację, zasady dostępu dla publiczności, historię, stan obecny itp.
Przedmiotem opisu mogą być wszelkie miejsca i obiekty związane z astronomią lub badaniami
kosmosu. Takimi obiektami mogą być na przykład: obserwatoria, planetaria, muzea z ekspozycją
astronomiczną, pomniki, zegary słoneczne, miejsca spadku meteorytów itp.
Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Instytut Fizyki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nagrodą główną jest bon towarowy na sprzęt
astronomiczny wartości 1000 zł. Dla zdobywców 2 i 3 miejsca nagrodami bęą ksiązki i albumy o
tematyce astronomicznej.
Konkurs trwa do 28 II 2015, opisy i ilustracje fotograficzne (maksymalnie 5 sztuk) naleŜy
przysłać na adres konkurs@astro.as.up.krakow.pl List powinien zawierać tekst w formie pliku
komputerowego oraz ew. zdjęciaw formie plików graficznych Po zakończeniu konkursu nadesłane
prace zostaną wykorzystane w publikacji „Astronomicznego przewodnika po Polsce” w wersji
internetowej lub ksiąŜkowej.

Więcej informacji na stronie: www.krakow.astronomia.pl

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu „Na tropach astronomii” są: Polskie Towarzystwo
Astronomiczne, Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
2. Uczestnikami konkursu mogą wszystkie osoby dorosłe oraz dzieci (za wiedzą i zgodą
opiekunów prawnych) lub zorganizowane grupy osób (klasy, kluby itp.).
3. Konkurs polega na opisaniu wybranego miejsca lub obiektu astronomicznego, jakie moŜna
znaleźć na terenie naszego kraju. Opis powinien zawierać wszelkie informacje przydatne
turystom chcącym odwiedzić dane miejsce tj. lokalizację, zasady dostępu dla publiczności,
historię, stan obecny itp. Przedmiotem opisu mogą być wszelkie miejsca i obiekty związane
z astronomią lub badaniami kosmosu. Takimi obiektami mogą być na przykład:
obserwatoria, planetaria, muzea z ekspozycją astronomiczną, pomniki, zegary słoneczne,
miejsca spadku meteorytów itp.
4. Opracowany przez uczestników opis danego miejsca lub obiektu przez pocztę elektroniczną
do 28 II 2015 r. na adres konkurs@astro.as.up.krakow.pl z dopiskiem w temacie
„przewodnik” w formie pliku komputerowego (*.doc , *.pdf, *.ppt) Nazwa pliku powinna
być taka jak nazwisko opiekuna koła (np. kowalski.doc) z pominięciem polskich znaków
diakrytycznych w literach ą,ę,ł,ć,ó,ś,ń,Ŝ,ź.
5. Opisy moŜna zilustrować zdjęciami wykonanymi samodzielnie przez autora. Zdjęcia naleŜy
umieścić w samym opisie oraz przysłać jako niezaleŜne pliki graficzne (w formatach jpg,
gif). Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora (np: kowalski1.jpg, kowalski2.jpg).
Prosimy o ograniczenie się do maksymalnie 5 zdjęć!
6. W nagłówku opisu naleŜy podać swoje dane adresowe oraz wiek. Dane adresowe i osobowe
zostaną wykorzystane jedynie w celu przyznania nagród laureatom.
7. Przesyłanie opisów jest równoznaczne ze zgodą autora na ich bezpłatną publikację
w Internecie i bezpłatne wykorzystanie do innych celów edukacyjno-dydaktycznych
8. Po zakończeniu konkursu nadesłane prace zostaną wykorzystane w publikacji
„Astronomicznego przewodnika po Polsce” w wersji internetowej lub ksiąŜkowej.
9. Organizator konkursu powoła specjalne Jury konkursowe, w którego skład wejdą
pracownicy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz IF Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. (adres pocztowy: Katedra Astronomii, Uniwersytet
Pedagogiczny, ul. PodchorąŜych 2, 30-084 Kraków)
10. Decyzje jury są ostateczne.
11. Nagrodą główną jest bon towarowy na sprzęt astronomiczy wartości 1000 zł.
12. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych PTA

