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1. Informacja o konkursie Cassini Scientist for a day
W tym roku odbędzie się kolejna edycja konkursu „Cassini Scientist for a Day”, którego
organizatorami są Centrum Badań Kosmicznych PAN i Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej
ESERO Polska. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wielu od 10 do 18 lat włącznie. Jego
celem jest napisanie krótkiego eseju zawierającego nie więcej niż 500 słów na temat jednego z
trzech tematów, które dotyczą obiektów sfotografowanych przez sondę Cassini. W tym roku są do
wyboru 3 tematy:
Temat 1: Trzy księżyce Saturna (Tetyda, Enceladus, Mimas) oraz pierścienie Saturna
Temat 2: Jowisz
Temat 3: Rea i Tetyda
Eseje powinny być nadsyłane mailem na adres: cassini@cbk.waw.pl.
Konkurs podzielony jest na 3 grupy wiekowe: 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16-18 lat. Zwycięzca
zostanie wyłoniony w każdej grupie wiekowej oraz w każdym z zadanych tematów.
Konkurs rozpoczął się 29 października 2015 roku i trwa do 26 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie
konkursu oraz wyłonienie zwycięzców nastąpi w kwietniu 2016 roku.
Więcej informacji o Konkursie znajduje się na stronie internetowej http://cassini.cbk.waw.pl/

2. II spotkanie młodych w CAMK PAN – 17-19 lutego 2016 r.
Prosimy o przekazanie informacji studentom o Spotkaniu Młodych, poniżej szczegółowe
informacje od Justyny Średzińskiej.
Zapraszamy serdecznie na II Spotkanie Młodych w CAMK PAN w Warszawie w dniach 17-19
lutego 2016 r. To na prawdę fajna możliwość spotkania znanych astronomów i kosmologów.
Poznania instytutu i tego co możecie tu ciekawego robić. Studiując fizykę, matematykę czy
informatykę świat astronomii stoi przed wami otworem. Nieważne na którym roku jesteście, w
CAMK możemy zaproponować praktyki wakacyjne jeśli na doktorat jest za wcześnie lub
przedstawić wam propozycje tematów doktoratów. Warto więc dowiedzieć się o możliwość
robienia doktoratu w naszym instytucie.
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Nie ma żadnej opłaty konferencyjnej, zapewniamy obiad w instytutowej stołówce oraz darmowy
nocleg jeśli uczestnik wygłosi krótki referat na temat swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej,
albo o swoich zainteresowaniach naukowych. Dla prelegenta, który wygłosi najlepszy referat
przewidziana jest nagroda!
Informacje znajdują się na stronie: https://spotkaniemlodych.camk.
Nasza strona na Facebook: https://www.facebook.com/IISpo
W załączniku przesyłam plakat, proszę wywieście go na tablicach widocznych dla innych
studentów albo wrzućcie na swoją stronę internetową lub Facebooka jeśli macie. Przekażcie
informację o tej konferencji studentom.
W imieniu komitetu organizacyjnego,
Justyna Średzińska
3. Prenumerata sponsorowana "Uranii" dla szkół
Podobnie jak w roku ubiegłym, szkoły mają prawo do specjalnej prenumeraty "Uranii - Postępów
Astronomii" w obniżonej cenie. Bardzo prosimy o przekazanie informacji do szkół a w
szczególności nauczycielom fizyki.
Szczegóły dotyczące prenumeraty znajdują się na stronie:
http://www.urania.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html
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