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Skomplikowane i proste - konkurs dla
młodych uczonych
Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza III edycję konkursu na artykuł
popularnonaukowy
SKOMPLIKOWANE I PROSTE MŁODZI UCZENI O SWOICH BADANIACH
Honorowy patronat nad konkursem objął prof. Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz
doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.
Artykuły powinny dotyczyć własnych badań naukowych uczestników konkursu lub badań, w których
brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys.

znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem. Można dołączyć fotografie
i rysunki obrazujące badania. Do prac należy dodać zaklejoną kopertę z godłem zawierającą dane
osobowe autora (imię, nazwisko, wiek, stopień naukowy, adres, numer telefonu, adres e-mail)
i krótką notę o przebiegu pracy naukowej.
Prace prosimy przesyłać pod adresem redakcji do 15 listopada 2007 roku z dopiskiem „Konkurs”
(liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2008.

Nagrody

Laureat I nagrody otrzyma:
weekend w Hotelu Villa Tarsis**** w Kołobrzegu www.tarsis.pl, o wartości 1300 zł, ufundowany
przez firmę Horizon Travel www.horizon-travel.pl, profesjonalnego organizatora konferencji i twórcę
portalu organizatorów konferencji (www.confero.pl). Pobyt obejmuje: 2 noclegi (pt-ndz)
w apartamencie, 2 śniadania, 1 kolację dla 2 osób przy świecach oraz saunę i mini basen z jacuzzi
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł ufundowaną przez firmę Carl Zeiss sp. z o.o.,
www.zeiss.pl, dostawcę sprzętu mikroskopowego i oprogramowania do analizy obrazu.
Laureat II nagrody otrzyma:
weekend we dwoje w Hotelu Alpejskim**** w Karpaczu www.alpejski.pl, w tyrolskim klimacie,
o wartości 1200 zł, ufundowany przez Horizon Travel. Pobyt obejmuje: kosz pełen owoców i butelkę
wina w pokoju na przywitanie, 2 noclegi w komfortowym pokoju dwuosobowym, 2 śniadania
w formie bufetu, 2 obiadokolacje przy świecach w Sali Kominkowej, 2 drinki tyrolskie w Piano-Barze,
relaks w basenie, saunie, jacuzzi, korzystanie ze szkockich biczów oraz masaż i możliwość
wypożyczenia roweru.
Laureat III nagrody otrzyma:
dwudniowy pobyt w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym Ognisty Ptak w Węgorzewie na Mazurach
www.ognistyptak.pl, o wartości 900 zł, ufundowany przez Horizon Travel. Pobyt obejmuje: 2 noclegi
w komfortowym pokoju dwuosobowym, 2 śniadania, 2 kolacje, korzystanie z części basenowej,
w której w skład wchodzą: basen z hydromasażami i przeciw- prądem, jacuzzi, sauna, ogród zimowy,
siłownia.
Nagrodę specjalną
za artykuł o tematyce ekonomiczno-bankowej ufundował Związek Banków Polskich http://www.zbp.pl.
Będzie to nagroda rzeczowa o wartości 1500 zł.
Wyróżnienia:
Laureaci I i II wyróżnienia otrzymają oprogramowanie SAS Learning Edition 4.1 oraz książkę z SAS
Publishing.
Laureaci III i IV wyróżnienia otrzymają oprogramowanie JMP 7 Academic oraz książkę z SAS
Publishing.

Wyróżnienia ufundowała firma SAS www.sas.com/offices/europe/poland, światowy lider w zakresie
Business Intelligence.
Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim” W jury zasiądą
uczeni i popularyzatorzy nauki. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Szczegółowe
informacje: Grzegorz Filip, tel.: (0-81) 524 02 55, 528 08 22-23. Regulamin konkursu znajduje się na
stronie internetowej www.forumakad.pl http://laboratoria.net/edukacja/konkursy-i-granty/5437.html
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