
Finał XXXIII Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków – finansowany
w ramach umowy 892/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

ORGANIZATORZY
XXXIII OGÓLNOPOLSKIEGO SEJMIKU MATEMATYKÓW

informują:

Jury sejmiku, pracownicy naukowi Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego, pod
przewodnictwem prof. dr. hab. Macieja Sablika postanowiło wyróżnić 44 prace w dwóch
kategoriach: A i B.

Do kategorii A jury zakwalifikowało 21 najlepszych prac, których autorzy wraz z opieku-
nami wezmą udział w finałowym spotkaniu mającym się odbyć w dniach 2.06.–5.06.2016r.
(rozpoczęcie będzie miało miejsce w Katowicach w Willi Goldsteinów, a następnie przeje-
dziemy autokarami do ośrodka PANORAMA w Szczyrku, (Szczyrk, ul. Wczasowa 20).

W kategorii B dalsze 23 prace wyróżniło w formie listów gratulacyjnych, które prześle-
my na adres szkół wyróżnionych uczestaników do połowy maja.

Gratulujemy uzyskanych sukcesów i zachęcamy Państwa do udziału w XXXIV Ogól-
nopolskim Sejmiku Matematyków życząc kolejnych sukcesów.

Informacje dla uczestników finału sejmiku:

1. Sejmik odbędzie się w dniach 2.06.–5.06.2016r.

2. Otwarcie sejmiku odbędzie się w Pałacu Goldsteinów w Katowicach, (Katowice, plac Wolności 12a.
Następnie przejedziemy do ośrodka Panorama w Szczyrku (www.panoramaszczyrk.pl, ul. Wczasowa 20).
Przejazd z Katowic do Szczyrku zapewniają organizatorzy.]

3. Na uczestników finału oczekujemy w czwartek, 2.06.2016 w Pałacu Goldsteinów od godz. 1230 (uczest-
ników, którzy przyjadą we wcześniejszych godzinach zapraszamy do Pałacu Młodzieży w Katowicach).



4. Sejmik rozpocznie się o godz. 1330. Dokładny program sejmiku każdy uczestnik otrzyma na miejscu.
Sejmik zakończy się w niedzielne przedpołudnie. Po zakończeniu sejmiku istnieje możliwość powrotu
autokarem do Katowic (wyjazd autokaru ze Szczyrku planowany jest na godzinę 1200). Wszystkich
zainteresowanych prosimy o przekazanie nam tej informacji do 6 maja.

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

6. Jeśli w roli opiekuna finalisty oddelegowany będzie inny nauczyciel niż podany w pracy – prosimy o
przekazanie nam tej informacji do 10 maja 2016r.

7. Finalistów prosimy o:

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

• przekazanie nam informacji zwrotnej, jakie środki audiowizualne będą w swojej prezentacji wy-
korzystywać; jeśli będzie to prezentacja z wykorzystaniem komputera - to również informację
o potrzebnym systemie operacyjnym oraz oprogramowaniu niezbędnym do prezentacji)

• przesłanie swojego zdjęcia w wersji elektonicznej, adresu mail i telefonu kontaktowego

• informacje te prosimy kierować jak najszybciej (najpóźniej do 15.05.2016) na adres
dorota.kolany@wp.pl lub dorota.kolany@gmail.pl

8. Ze względów organizacyjnych prosimy również o informację zawierającą orientacyjną godzinę przyjazdu
do Katowic, ile miejsc mamy rezerwować na drogę powrotną do Katowic, a w przypadku powrotu
innego niż zarezerwowanym autokarem datę i orientacyjną godzinę wyjazdu ze Szczyrku

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

10. Prezentacje komputerowe powinny być w miarę proste (bez animacji, bez dźwięków, bez nietypowych
czcionek)

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

12. W informacjach przesłanych zwykłą pocztą na adresy szkół jakie reprezentują finaliści dołączone są:

• wykaz finalistów tegorocznej edycji sejmiku

• wykaz wyróżnionych listami gratulacyjnymi

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

13. Aktualne informacje zamieszczamy pod adresem: http://spinor.edu.pl/sejmik. W przypadku pytań prosi-
my o kontakt dorota.kolany@wp.pl lub dorota.kolany@gmail.com

UWAGA ! Kwotę 200 zł od osoby prosimy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Z Nauką w Przyszłość

mBank
78 1140 2017 0000 4502 1197 1712

z dopiskiem XXXIII OSM

do dnia 15.05.2016r., a kopię potwierdzającą wpłatę należy przesłać na nasz adres mailem lub zwykłą pocztą.


