Częstochowa, 18.12.2009

Do Uczestników Olimpiady Fizycznej 2009/2010
Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej (KOOF) w Częstochowie uprzejmie zawiadamia, że
zawody teoretyczne II stopnia LIX OF, odbędą się w dn. 10 stycznia 2010 o godz.10.00.
Celem wzięcia udziału w zawodach należy zgłosić się w Instytucie Fizyki (IF) Akademii Jana
Długosza (AJD) w Częstochowie, Al. AK 13/15, pokój 1018, I piętro w dniu 10 stycznia w
godz. 9.00 – 10.00.
Ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w tym roku nie zapewnił
wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów Olimpiady Fizycznej, w związku
z tym Komitet Okręgowy nie zapewnia noclegu, wyżywienia w dniu zawodów oraz zwrotu
kosztów podróży.
Komitet Okręgowy OF w Częstochowie zarezerwował noclegi w pokojach 4 osobowych w
Domu Pielgrzyma, dla osób chcących skorzystać z noclegu na własny koszt. Cena około 40 zł
od osoby.
Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31,
42–225 Częstochowa,
Tel. (34)3777564
Osoby, które chcą skorzystać z noclegu prosimy o niezwłoczne powiadomienie KOOF w
Częstochowie najpóźniej do 7.01.2010.
W dniu przyjazdu (9.01.2010) do Częstochowy prosimy o bezpośrednie udanie się na nocleg
pod wskazany adres do godz.20.00.
Minimum kwalifikujące do zawodów teoretycznych II stopnia LIX OF wynosi 77
punktów.
Prosimy przynieść ze sobą:
• Czystą kopertę formatu A- 5, ze znaczkiem i zaadresowaną na adres własny
• 6 arkuszy papieru podaniowego (format A – 3)
Zgodnie z regulaminem OF podczas zawodów II i III stopnia:
• Należy mieć własne przybory do pisania i kreślenia
• Można korzystać z własnego kalkulatora elektronicznego
• Można korzystać z własnych podręczników szkolnych (z listy podręczników szkolnych
MEN)
• Można korzystać z jednego typowego (maks. 100 kartek A4) zeszytu z odręcznymi,
własnoręcznie sporządzonymi notatkami (przygotowując te notatki uczeń może korzystać
ze wszystkich materiałów, które uzna za stosowne)
• W czasie zawodów uczestnicy nie mogą mieć przy sobie urządzeń typu walkman, telefon
komórkowy, palmtop, komputer przenośny, itp.

