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REGULAMIN 

III KONKURSU „Odkrywca Światów” 
na najlepszy projekt badawczy z astronomii  

dla szkół Opolszczyzny 
 

 Zagadnienia Ogólne 

1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii z siedzibą, Instytut 
Fizyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, ul. Oleska 48, 45-052.  

2. Komitet Organizacyjny powołany jest przez Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii (WAA).  

3. Celem Konkursu jest popularyzacja astronomii wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych oraz metodologii badań prowadzonych w systemie projektowym.  

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

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do szkół Opolszczyzny lub mieszkających na 
terenie województwa opolskiego w trzech kategoriach” 

a) Poziom podstawowy – uczniowie  Szkół Podstawowych, 
b) Poziom gimnazjalny – uczniowie Szkól Gimnazjalnych, 
c) Poziom ponadgimnazjalny – uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych. 

6. Środki finansowe przewidziane na organizację Konkursu i nagrody pochodzą budżetu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności upowszechniającej naukę. 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:  18.05.2015 r. 

•  Rejestracja uczestników konkursu połączona z rejestracją  
do Wirtualnej Akademii Astronomii:  od 18.05.2015r. do 15.09.2015 r. 

• termin zakończenia rejestracji uczestników Konkursu   do 15.09.2015 r. 

• nadsyłanie prac badawczych  do 25.09.2015 r. 

•  ogłoszenie wyników na strona WAA 5.10.2015 r. 

• wręczenie nagród Instytut Fizyki UO (ul. Oleska 48)   8.10.2015 r. 

 Zasady rejestracji uczestników Konkursu 

1. Uczestnictwo ucznia w Konkursie powinna zgłosić szkoła do której uczeń uczęszcza lub opiekun 
Środowiskowego Kółka Astronomicznego. Nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z 
jednej szkoły.  

2. W przypadku indywidualnego uczestnictwa w Konkursie, Ucznia może zgłosić rodzic (opiekun prawny). 
W takim przypadku razem ze zgłoszeniem rodzic (opiekun prawny) powinien przesłać faksem lub drogą 
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mailową Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wirtualnej Akademii Astronomii: 
www.fizyka.uni.opole.pl/odkrywca.  

3. Zgłoszenie uczniów następuje poprzez jednoczesne spełnienie następujących warunków: 
a) Zarejestrowanie się do Wirtualnej Akademii Astronomii,  
b) Podczas rejestracji należy podać aktualny adres e-mail, który będzie wykorzystywany podczas 

korespondencji Konkursowej. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialność za niedostarczenie 
wyników w przypadku błędnie podanego adresu mailowego.  

c) Po zarejestrowaniu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Wirtualnej 
Akademii Astronomii.  

d) W przypadku indywidualnej rejestracji należy formularz przesłań podpisany przez ucznia i jego 
rodzica lub prawnego opiekuna.  

4. W ciągu 7 dni od otrzymania przez Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii formularza zgłoszeniowego, 
na stronie internetowej Wirtualnej Akademii Astronomii dotyczącej Konkursu pojawi się potwierdzenie 
rejestracji  

 Zasady przeprowadzenia Konkursu w szkołach 

1. Uczniowie każdej grupy wiekowej mają za zadanie przeprowadzenie projektu badawczego 
opierającego się na obserwacjach zjawisk związanych z astronomią.  

2. Wynikiem obserwacji i przeprowadzenia badań obserwacyjnych powinien być rozpisany projekt 
zawierający opis obserwowanego zjawiska/obiektu, opis sposobu obserwacji, ich przebieg, otrzymane 
dane, analiza otrzymanych wyników.  

3. W przypadku poziomu podstawowego klas I-III prezentowane badania mogą być wspomagane 
graficznie z krótkimi opisami.  

4. Prace należy dostarczyć do siedziby Wirtualnej Akademii Astronomii Instytut Fizyki Uniwersytetu 
Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052  Opole, pok. 250 nie później niż do 25.09.2015 r. W przypadku 
wysyłania prac pocztą ważne  jest aby materiału dotarły do siedziby Wirtualnej Akademii astronomii do 
25.09.2015 r. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wirtualnej Akademii Astronomii  
w terminie określonym w Terminarzu Konkursu. 

6. Osoby, które wyróżnią się liczbą uzyskanych punktów, otrzymują nagrody i wyjadą na obóz naukowy  
w terminie 16.10.2015 – 19.10.2015 (organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminu obozu  
w szczególnych przypadkach). 

7. Odwołania dotyczące wyników muszą być zgłoszone w terminie do 2 dni od daty ogłoszenia wyników 
Konkursu. Odwołania, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Zespół 

Wirtualnej Akademii Astronomii 
 
 

  


