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Zapraszamy  
 

Uczniów, którzy uko ńczyli  I klasy szkół ponadgimnazjalnych 
oraz wyró żniaj ących si ę (laureaci i finali ści olimpiad i konkursów 

gimnazjalnych z przedmiotów ścisłych) gimnazjalistów  
mieszkaj ących na terenie m.st. Warszawy i Mazowsza  

 
na  

 

Międzyszkolne Letnie Warsztaty Fizyczne 
organizowane przez XIV Liceum Ogólnokształc ące im. Stanisława Staszica 

w Warszawie 
 

Termin : 18 sierpnia(sobota) – 26 sierpnia ( niedziela) 2012 ( 9 dni)  
Cel główny:  

rozwijanie uzdolnień fizycznych  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

ze szczególnym nastawieniem na umiejętność rozwiązywania 

problemów zarówno teoretycznych jak i eksperymentalnych oraz 

poznanie stosownych narzędzi matematycznych. 

Cele dodatkowe: 

a) Umożliwienie nawiązania kontaktów przez osoby o zbliżonych 

zainteresowaniach i uzdolnieniach w celu kontynuowania 

współpracy po zakończeniu obozu. 

b) Miłe i relaksujące spędzenie ostatnich dni wakacji nie tylko na 

zajmowaniu się fizyką i jej narzędziami.   

  

Miejsce : Płock i  okolice, zakwaterowanie - Internat I  Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Małachowskiego, ul. Kościuszki 5 , 09-400 

Płock 

Koszt ( pełny) : 750 złotych 

Staramy się o dofinansowanie ze środków m. st.  Warszawy. W przypadku 
otrzymania dofinansowania koszt całkowity może być zmniejszony o kwotę 
wynikając z dofinansowania. Prawdopodobnie spowoduje to spadek kosztu do 
około 500 złotych. Osoby zakwalifikowane wnoszą(na podane po kwalifikacji 
konto)zaliczkę w wysokości 400 zł do dnia 15 czerwca 2012 
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Koszty obejmuj ą : 
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenia, koszty  programu i  
materiałów do zajęć, koszty przejazdów do i z Płocka oraz wycieczek  
turystycznych w trakcie warsztatów 
 
Zasady rekrutacji: 
 
Zgłoszenia (wypełnione Karty Zgłoszenia) uczniów prosimy przysyłać 
do dnia 3  czerwca   2012 roku na adres e-mail: wzielicz@gmail.com  
 
Potwierdzenie zakwalifikowania prześlemy mailem do godziny 15.00  
4 czerwca 2012  r.  
Dla osób zakwalifikowanych spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 
czerwca 2012 roku w XIV Liceum Ogólnokształcącym im Stanisława 
Staszica w Warszawie. 
Rekrutacja odbywa si ę drog ą mailow ą.  
 
Liczba miejsc: 30 ( dwie  grupy po 15 osób) ,    

 Kontakt telefoniczny:  
509 830 267 


