Zapraszamy polonijnych uczniów do udziału w programie:

Astronomiczna Przygoda
z Kopernikiem
18 zwycięzców programu
spędzi tydzień bezpłatnych wakacji
w Kopernik Observatory and Science Center*
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
dla uczniów klas: 7-8 oraz 9-12.

Aby zAkwAlifikowAć się do uczestnictwA
w obozie, kAndydAci muszą spełnić
czteRy nAstępujące wARunki:
Rodzice muszą być członkami P-SFUK.
Dzieci muszą być uczniami klasy 7-12
(w roku szkolnym 2009/2010).
Dzieci muszą napisać esej w języku polskim na temat:
„Jak przykład Mikołaja Kopernika i ﬁnansowe wsparcie
Naszej Unii może pomóc mi zostać naukowcem?”
Gotowy esej należy przesłać w formie elektronicznej
(plik Word lub PDF), wraz z adresem i numerem telefonu,
na adres marketing@psfcu.net, do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Eseje muszą być pozytywnie ocenione przez specjalną
komisję składającą się z polonijnych nauczycieli. Autorzy
wyróżnionych prac wezmą udział w letnim, tygodniowym
obozie naukowym w Kopernik Observatory and Science
Center w jednym z podanych poniżej terminów: uczniowie
klas 7-8: 25-31 lipca 2010 r. lub 1-7 sierpnia 2010 r.;
uczniowie klas 9-12: 11-17 lipca 2010 r. lub od 18-24
lipca 2010 r.*
*Organizacja Kopernik Society nie jest zrzeszona z PSFUK. PSFUK nie odpowiada za odwołanie i zmiany terminów turnusów oraz za ich program. PSFUK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania obozu.
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Program Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i Centrali Polskich Szkół Dokształcających

Astronomiczna Przygoda
z Kopernikiem
Uczestnicy, którym P-SFUK pokryje koszty tygodniowego obozu, zostaną zawiadomieni telefonicznie lub e -mail'owo do dnia 14 maja 2010 roku.
Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie dzieciom transportu oraz spełnienie innych formalności wymaganych przez Obserwatorium Kopernika

(między innymi wypełnienie przez lekarza formularza medycznego). Szczegółowe informacje:
www.Kopernik.org lub w Obserwatorium pod
numerem 607-748-3685 wewn. 303 (pani Kristen
Gordon), w języku polskim 607-723-8042 (pani
Valentina Kozlowski).

698 Underwood Road, Vestal NY 13850 (koło Binghamton, NY)

Obserwatorium zbudowane zostało przez polonijną
organizację Kopernik Society, które obecnie zajmuje
się również jego administracją. Od ponad 30 lat jest
ono najlepszym publicznym obserwatorium na
północnym wschodzie USA. Uczniowie będą studiować planety i księżyce układu słonecznego, analizo -

wać najnowsze odkrycia, badać możliwość misji kosmicznej i wykorzystanie robotów, jak również będą
uczestniczyć w sesjach słonecznej astro-fotograﬁi
przy pomocy teleskopu i innych urządzeń. Planowane są inne atrakcje. Zakwaterowanie w akademikach
pobliskiego Binghamton University.
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