Regulamin konkursu
1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do wykonania
w klasie szkolnej lub sali wykładowej za pomocą jednego z e-doświadczeń umieszczonych na stronie
projektu „e-Doświadczenia w fizyce”, http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl. Łączny czas na
wykonanie doświadczenia oraz na omówienie demonstrowanego zjawiska wynosi 15 min. Konkurs
dotyczy doświadczeń nowych, które nie zostały opisane w żadnym z podręczników dołączonych do
e-doświadczeń.
2. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń ze szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.
3. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis fizyczny i techniczny projektu doświadczenia (nie
więcej niż trzy strony A4). Zalecane jest dołączenie schematów zestawu doświadczalnego. Można
zgłosić dowolną liczbę doświadczeń.
4. Projekty konkursowe należy zgłaszać do 15 kwietnia 2014 r. na adres poczty elektronicznej: edoswiadczenia@mif.pg.gda.pl.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje na podstawie punktowej oceny przez członków Jury. W ocenie
projektów liczyć się będzie nowatorstwo pomysłu, wartość dydaktyczna i sposób wykonania.
Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca.
6. Ostateczna lista rankingowa laureatów zostanie opublikowana 18 kwietnia 2014 r. na stronie
internetowej Konkursu.
7. Rezultaty Konkursu i wiadomości bieżące dotyczące Konkursu będą prezentowane na
stronie http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/konkurs/.
8. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunem na konferencję podsumowującą projekt „eDoświadczenia w fizyce”, która odbędzie się 24 kwietnia 2014 r.
9. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dowolne, z zachowaniem
praw autorskich, niekomercyjne wykorzystanie przez organizatorów Konkursu. Opisy nagrodzonych
doświadczeń pokazowych zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu „e-Doświadczenia
w fizyce”.
10. Jury Konkursu powołuje Zarząd projektu „e-Doświadczenia w fizyce”.
11. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w realizację projektu „e-Doświadczenia w
fizyce” oraz ich rodziny.
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