
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.

1 800 297-2181 | www.NaszaUnia.com

Aby zAkwAlifikowAć się do uczestnictwA
w obozie, kAndydAci muszą spełnić
czteRy nAstępujące wARunki:

Ro dzi ce mu szą być człon ka mi P-SFUK.

Dzie ci mu szą być ucznia mi kla sy 7-12 
(w ro ku szkol nym 2009/2010).

Dzie ci mu szą na pi sać esej w języku polskim na te mat: 
„Jak przy kład Mi ko ła ja Ko per ni ka i fi nan so we wspar cie
Na szej Unii mo że po móc mi zo stać na ukow cem?” 
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.

Ese je mu szą być po zy tyw nie oce nio ne przez spe cjal ną 
ko mi sję skła da ją cą się z po lo nij nych na uczy cie li. Au to rzy
wy róż nio nych prac we zmą udział w let nim, ty go dnio wym
obo zie na uko wym w Ko per nik Ob se rva to ry and Scien ce
Cen ter w jed nym z podanych po ni żej ter mi nów: ucznio wie
klas 7-8: 25-31 lipca 2010 r. lub 1-7 sierpnia 2010 r.;
ucznio wie klas 9-12: 11-17 lipca 2010 r. lub od 18-24
lipca 2010 r.* 

*Or ga ni za cja Ko per nik So cie ty nie jest zrze szo na z PSFUK. PSFUK nie od po wia da za od wo ła nie i zmia ny ter mi nów tur -
nu sów oraz za ich pro gram. PSFUK nie po no si od po wie dzial no ści za bez pie czeń stwo uczniów w cza sie trwa nia obo zu.



Astronomiczna Przygoda 
z Kopernikiem

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

SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY DO UDZIA ŁU W PRO GRA MIE!

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. Ucznio wie bę dą stu dio -
wać pla ne ty i księ ży ce ukła du sło necz ne go, ana li zo -

wać naj now sze od kry cia, ba dać moż li wość mi sji ko -
smicz nej i wy ko rzy sta nie ro bo tów, jak rów nież bę dą
uczest ni czyć w se sjach sło necz nej astro -fo to gra fii
przy po mo cy te le sko pu i in nych urzą dzeń. Pla no wa -
ne są in ne atrak cje. Za kwa te ro wa nie w aka de mi kach
po bli skie go Bin gham ton Uni ver si ty.

Uczest ni cy, któ rym P -SFUK po kry je kosz ty ty go -
dnio we go obo zu, zo sta ną za wia do mie ni te le fo -
nicz nie lub e -ma il'owo do dnia 14 maja 2010 roku.
Ro dzi ce są od po wie dzial ni za za pew nie nie dzie -
ciom trans por tu oraz speł nie nie in nych for mal no -
ści wy ma ga nych przez Ob ser wa to rium Ko per ni ka

(mię dzy in ny mi wy peł nie nie przez le ka rza for mu -
la rza me dycz ne go). Szcze gó ło we in for ma cje:
www.Ko per nik.org lub w Ob ser wa to rium pod
nu me rem 607-748-3685 wewn. 303 (pa ni Kri sten
Gor don), w ję zy ku pol skim 607-723-8042 (pa ni
Va len ti na Ko zlow ski).
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Program Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i Centrali Polskich Szkół Dokształcających


