Wydział Chemii

Informacje o XXIV Konkursie Chemicznym dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
Rok szkolny 2018/2019
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej – dwudziestej
czwartej edycji Konkursu Chemicznego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z nauczycielami chemii.
1. Termin Konkursu - I etap (szkolny)
II etap

etap finałowy

-

-

do 18 listopada 2018 r.
01 grudnia 2018 r.; godz. 1100
Collegium Chemicum,
ul. Umultowska 89b;
61-614 Poznań
02 marca 2019 r.

2. Zgłoszenia uczniów, którzy przeszli do II etapu (po eliminacjach wewnętrznych) szkoła przesyła
bezpośrednio na adres elektroniczny: konkurs@amu.edu.pl do dnia 19 listopada 2018 r. (włącznie)
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą akceptowane. Organizatorzy proszą o przesyłanie zgłoszeń
na załączonym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym także na stronie internetowej Konkursu.
Wypełnione zgłoszenie, zapisane jako plik .doc, docx lub .rtf (wersja Microsoft Word) prosimy przesłać
na podany powyżej adres e-mail. Prosimy nie zmieniać sposobu formatowania tabeli oraz o wypełnienie
wszystkich rubryk (prosimy nie łączyć komórek tabeli, nie stosować skrótów: j.w., -„-).
3. Do 21 stycznia 2019 r. Komitet Organizacyjny poinformuje o wynikach II etapu oraz miejscu i
godzinie etapu finałowego.
4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa. Nie zapewniają także noclegów i wyżywienia.
Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Maciej Zalas
e-mail: konkurs@amu.edu.pl
adres pocztowy: Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, (na korespondencji
dopisek - Konkurs Chemiczny).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu
Organizacyjnego.
Zadania z poprzednich edycji Konkursu oraz wszystkie aktualne informacje dostępne są na
stronie internetowej: http://www.chemia.amu.edu.pl w zakładce Konkurs Chemiczny
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu Chemicznego jest dr hab. Błażej Gierczyk.
Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Chemii UAM – prof. dr. hab. Henryka
Koroniaka.
Pytania na tegoroczny Konkurs przygotowuje zespół w składzie:
dr hab. Błażej Gierczyk
dr hab. Maciej Zalas

ul. Umultowska 89B, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 15 54, +48 61 829 15 56, +48 61 829 15 63; fax. +48 61 829 15 55
wchem@amu.edu.pl

www.chemia.amu.edu.pl

