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Regulamin uczestnictwa 

w XXVII Seminarium "Wybrane problemy chemii" w dniach 13-14 lutego  2020 r. 

 

1. Seminarium "Wybrane problemy chemii" jest skierowane do uczniów szkół średnich (licealnych 

i techników) zainteresowanych chemią i realizujących program z tego przedmiotu w zakresie 

rozszerzonym. Udział w seminarium jest bezpłatny.  

 

2. Nauczyciele zainteresowani udziałem uczniów w seminarium zobowiązani są do wypełnienia 

karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) i przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres: 

ebrzoza@1lo.rzeszow.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2020 r.  

Uwaga!  Uczniowie z danej szkoły zgłaszani są na jednej karcie zgłoszeniowej.  

Liczba miejsc przypisywana jest szkole, a nie każdemu nauczycielowi z osobna). Potwierdzeniem 

otrzymania zgłoszenia będzie e-mail zwrotny o treści: „Potwierdzamy otrzymanie zgłoszenia”, 

który zostanie wysłany nie później niż dwa dni po otrzymaniu zgłoszenia (w przypadku braku e-

maila zwrotnego prosimy o kontakt lub ponowne wysłanie zgłoszenia). 

 

3. Grupy laboratoryjne kompletuje nauczyciel I LO w Rzeszowie 

Pani mgr Ewa Borowska-Brzoza    (ebrzoza@1lo.rzeszow.pl,   tel. 504-277-032). 

Do zajęć laboratoryjnych kwalifikowani są uczniowie w miarę wolnych miejsc, w liczbie około 

10 uczniów na szkołę. 

 

4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali wykładowej (450 os./dzień) zgłoszenie liczby 

uczniów deklarujących chęć udziału w części wykładowej seminarium jest OBOWIĄZKOWE. 

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą uczniowie klas maturalnych, a uczniowie klas 

przedmaturalnych w miarę wolnych miejsc. 

 

5. Informacje o liczbie zakwalifikowanych uczniów do udziału w części laboratoryjnej oraz części 

wykładowej zostaną przesłane pocztą elektroniczną w terminie do 3.02.2020 r. 

(poniedziałek). 

 

6. Opiekunowie uczestników seminarium zobowiązani są do zgłoszenia swojego przybycia 

nauczycielowi I LO w Rzeszowie przed wejściem grupy na salę wykładową do godziny 900   

i dostarczenie aktualnej listy imiennej uczestników zajęć laboratoryjnych (najlepiej w wersji 

elektronicznej i papierowej), załącznik nr 2. 

 Pominięcie tej procedury będzie skutkować wykluczeniem danej grupy uczniów z udziału w 

seminarium.  
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Uwaga! w przypadku rezygnacji wcześniej zgłoszonych grup uczniowskich lub problemów z 

terminowym dojazdem prosimy o kontakt telefoniczny z Panią mgr Ewą Borowską - Brzozą  (tel. 

504-277-032). 

 

7. Po części wykładowej istnieje możliwość zwiedzenia Wydziału Chemicznego w zorganizowanych 

grupach. Prosimy o podanie w karcie uczestnictwa liczby osób zainteresowanych takim 

zwiedzaniem. 

Liczba miejsc ograniczona. Kwalifikacja wg kolejności zgłoszeń . 
 

 


