Szanowni Pa stwo,

wzorem ubiegłego roku z przyjemno ci

chciałbym Pa stwa poinformowa ,

e Instytut

Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzib
w Gnie nie 23 marca 2018 r. organizuje III Gnie nie skie Igrzyska Akademickie
z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.
W

zwi zku

z

powy szym

zwracam

si

do

Pa stwa

z

uprzejm

pro b

o wytypowanie uczniów, którzy mogliby reprezentowa Pa stwa szkoł w tym wydarzeniu.
Poni ej przedstawiam szczegółowy harmonogram:
•

do 28 lutego 2018 r. szkoła zobowi zuje si

powiadomi

organizatorów o udziale w

Igrzyskach i poda list uczniów, którzy b d j reprezentowa . Ka da szkoła mo e zgłosi
do udziału w Igrzyskach maksymalnie trzy osoby. Uczestnictwo w Igrzyskach ma charakter
indywidualny. Wszystkie zgłoszenia (a tak e zgody uczniów na publikacj wyników Igrzysk)
prosimy przesyła

w postaci zeskanowanego dokumentu (wypełnionego, podpisanego i

opiecz towanego) drog elektroniczn na adres igrzyska.ike2018@gmail.com
•

najpó niej do 1 marca 2018 r. organizatorzy Igrzysk poinformuj

Dyrekcj

szkoły o

akceptacji przesłanych zgłosze drog elektroniczn . Dodatkowo ka de zgłoszenie b dzie
potwierdzane na bie co.

Uczestnictwo w Igrzyskach jest całkowicie bezpłatne. Jedyny koszt, jaki ponosz
uczestnicy Igrzysk i ich opiekunowie, to koszt przejazdu do Gniezna i powrotu do miejsca
zamieszkania (Igrzyska rozpoczn si i zako cz w tym samym dniu). Organizatorzy Igrzysk
zapewniaj obiad w przerwie pomi dzy testem a oczekiwaniem na wyniki oraz atrakcyjne
nagrody dla laureatów pierwszych trzech miejsc.
Igrzyska składaj si z jednego etapu i b d miały form pisemnego testu. Pytania
testowe zostan

przygotowane przez członków Komitetu Naukowego Igrzysk, w skład

Instytut Kultury Europejskiej

którego wchodz przedstawiciele ró nych dyscyplin naukowych. Wszelkie kwestie formalne
zwi zane z Igrzyskami szczegółowo precyzuje regulamin Igrzysk, który stanowi zał cznik do
niniejszego pisma.
Wszelka korespondencja dotycz ca organizacji i udziału w Igrzyskach b dzie
prowadzona drog elektroniczn . Szczegółowe informacje b dzie mo na ledzi na stronie
www.ike.amu.edu.pl wchodz c w zakładk

o nazwie III Gnie nie skie Igrzyska

Akademickie. Wszystkie pytania, w tpliwo ci i kwestie formalne prosimy kierowa do
organizatorów Igrzysk drog elektroniczn na adres igrzyska.ike2018@gmail.com
W zał cznikach do niniejszego pisma znajduj si wszystkie niezb dne dokumenty
zwi zane z Igrzyskami. Mo na je równie pobra ze strony internetowej www.ike.amu.edu.pl
B dzie nam bardzo miło je li wyra

Pa stwo zainteresowanie naszym projektem.

Do zobaczenia w pierwszej stolicy Polski!

Wykaz zał czników:
1. Zało enia merytoryczne Igrzysk
2. Karta zgłoszenia udziału w Igrzyskach
3. O wiadczenie uczestnika
4. Regulamin Igrzysk
5. Plakat
Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytut Kultury Europejskiej

prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz

ul. Kostrzewskiego 5-7, 62-200 Gniezno
tel. +48 61 829 48 00, fax +48 61 829 48 02
sekr-ike@amu.edu.pl

www.ike.amu.edu.pl
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