
ORGANIZATORZY
XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO SEJMIKU MATEMATYKÓW

informują:

Jury sejmiku (pracownicy naukowi Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego) pod przewodnic-
twem prof. dr. hab. Macieja Sablika postanowiło wyróżnić 32 prace w dwóch kategoriach: A i B.

Do kategorii A jury zakwalifikowało 20 najlepszych prac, których autorzy wraz z opiekunami wezmą
udział w finałowym spotkaniu mającym się odbyć w dniach 4.06.–7.06.2009 w ośrodku MAGNUS w
Bystrej, (Bystra, ul. Fałata 222)

W kategorii B dalsze 12 prac jury wyróżniło w formie listów gratulacyjnych, które prześlemy na
adres szkół wyróżnionych uczestaników do połowy maja.

Gratulujemy uzyskanych sukcesów i zachęcamy Państwa do udziału w XXVII Ogólnopolskim Sej-
miku Matematyków życząc kolejnych sukcesów.

Informacje dla uczestników finału sejmiku:
1. Sejmik odbędzie się w dniach 4.06.–7.06.2009.

2. Na finał sejmiku zapraszamy do ośrodka MAGNUS w Bystrej przy ul. Fałłata 222.

3. Na uczestników finału oczekujemy w czwartek (4.06.09) od godz. 1200.

4. Sejmik rozpocznie się o godz. 1700. Dokładny program sejmiku każdy uczestnik otrzyma na miej-
scu. Sejmik zakończy się w niedzielne przedpołudnie.

5. W przypadku nie wzięcia udziału w finale sejmiku z powodów wypadków losowych prosimy o
natychmiastowe powiadomienie nas o tym.

6. Jesli w roli opiekuna finalisty oddelegowany będzie inny nauczyciel niż podany w pracy – prosimy
o przekazanie nam tej informacji do 12 maja 2009.

7. Finalistów prosimy o:

• przygotowanie 10–minutowej prezentacji swojej pracy (do dyspozycji będzie komputer, rzut-
nik komputerowy, rzutnik pisma i oczywiście tablica)

• przekazanie nam informacji zwrotnej, jakie środki audiowizualne będą w swojej prezentacji
wykorzystywać (jeśli będzie to prezentacja z wykorzystaniem komputera - to również jaki
software jest do niej niezbędny)

• przesłanie swojego zdjęcia oraz wersji elektroniczej streszczenia własnej pracy w jakimkol-
wiek formacie (mile widziany TEX)

• przesłanie informacji o wykorzystywanym oprogramowaniu i używanym systemie operacyj-
nym (WindowsXP lub Linux) – jaki software jest niezbędny do prezentacji.

• informacje te prosimy kierować na adres dkolany@pm.katowice.pl do dnia 25.04.2009

8. Prezentacje komputerowe powinny być w miarę proste (bez animacji, bez dźwięków, bez niety-
powych czcionek), w przypadku korzystania z pakietu Microsoft Office prosimy o zachowanie
zgodności z wersją 2000.

9. Podczas prezentacji będzie można korzystać WYŁĄCZNIE z komputera zapewnionego przez
organizatorów (nie będzie możliwości podłączenia przywiezionych przez uczestników laptopów)

10. Prezentacje prac finałowych odbędą się w piątek. W sobotę i niedzielę proponujemy cykl wykładów
popularno–naukowych.

11. Dołączamy:

• wykaz finalistów tegorocznej edycji sejmiku

• wykaz wyróżnionych listami gratulacyjnymi

• pismo do Rady Rodziców szkoły z prośbą o częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w finale
(200 zł od osoby).

12. Listy gratulacyjne prześlemy na adres szkoły do połowy maja.

13. Aktualne informacje zamieszczamy pod adresem: http://spinor.edu.pl/sejmik. W przypadku pytań
prosimy o kontakt dkolany@pm.katowice.pl

UWAGA ! Właściwą kwotę prosimy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość

Bank Millenium S.A.
14 1160 2202 0000 0000 6548 3312

z dopiskiem »XXVI OSM«


