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 Informacje o XXVI Konkursie Chemicznym dla Uczniów Szkół Średnich 
Rok szkolny 2021/2022 

 
       Zapraszamy uczniów szkół średnich oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej – 
dwudziestej szóstej edycji Konkursu Chemicznego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z nauczycielami chemii.  
       
1. Terminy Konkursu:  I etap (szkolny)  -  do 21 listopada 2021 r. 

II etap  - 4 grudnia 2021 r.; godz. 1100  
etap finałowy   - 26 lutego 2022 r. 

 
2. Ze względu na panującą epidemię wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się poniższe zasady 
przeprowadzenia i uczestnictwa w zawodach: 
 

a) Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń sanitarnych obowiązujących w dniu 
zawodów na terenie Wydziału Chemii UAM, w szczególności zasłaniania ust i nosa oraz 
zachowania dystansu społecznego;  

b) Każdy z uczestników winien zaopatrzyć się we własne przybory do pisania oraz kalkulator, nie 
ma możliwości „pożyczania” przyborów od innych uczestników i/lub organizatorów; 

c) Uczestnicy wykazujący w dniu zawodów objawy, które mogą wskazywać na zarażenie SARS-
CoV-2, proszeni są o rezygnację z udziału w zawodach i pozostanie w domach; 

d) Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów „z dnia na dzień” w 
przypadku zawieszenia zajęć kontaktowych na Uniwersytecie lub Wydziale Chemii, w okresie 
obejmującym planowane terminy poszczególnych etapów Konkursu; 

e)  Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku choroby 
lub kwarantanny członków Komitetu Organizacyjnego; 

f) Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku zawieszenia 
zajęć w szkołach w Poznaniu i/lub województwie wielkopolskim; 

g) Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku 
niewielkiego zainteresowania Konkursem ze strony uczestników; 

h) Prosimy o przesłanie, wraz ze zgłoszeniami uczniów do Konkursu, nr tel. komórkowego do 
nauczyciela odpowiedzialnego za kontakt z Komitetem Organizacyjnym, w celu uzyskania 
możliwości poinformowania o ewentualnym odwołaniu zawodów natychmiast po zaistnieniu 
odpowiednich okoliczności. 

 
3. Zgłoszenia do Konkursu 

a) Zgłoszenia uczniów, którzy przeszli do II etapu (po eliminacjach wewnętrznych) szkoła przesyła 
bezpośrednio na adres elektroniczny: konkurs@amu.edu.pl do dnia 21 listopada 2021 r. 
(włącznie), wykorzystując formularz zamieszczony na stronach internetowych Konkursu. 
Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą akceptowane. Organizatorzy proszą o przesyłanie 
zgłoszeń na załączonym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym także na stronie internetowej 
Konkursu. Do zgłoszeń prosimy dołączyć nr telefonu komórkowego do nauczyciela 
odpowiedzialnego za kontakt z Komitetem Organizacyjnym. Wypełnione zgłoszenie, zapisane 
jako plik .doc, docx lub .rtf (wersja Microsoft Word) prosimy przesłać na podany poniżej adres e-
mail. Prosimy nie zmieniać sposobu formatowania tabeli oraz o wypełnienie wszystkich rubryk 
(prosimy nie łączyć komórek tabeli, nie stosować skrótów: j.w., -„-, itp.). 
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b) Każdy uczestnik przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywać się będą zawody 
zobowiązany jest do przekazania Komitetowi Organizacyjnemu wypełnionego i podpisanego 
przez siebie lub, w przypadku osób niepełnoletnich, przez prawnego opiekuna „Oświadczenia o 
stanie zdrowia uczestnika Konkursu Chemicznego UAM”. Oświadczenie należy pobrać ze stron 
internetowych Konkursu (https://chemia.amu.edu.pl/wspolpraca/dla-szkol/konkurs-chemiczny). 
Oświadczenia niezgodne z formularzem zamieszczonym na stronach internetowych Konkursu nie 
będą akceptowane. 

 
4. Do 17 stycznia 2022 r. Komitet Organizacyjny poinformuje o wynikach II etapu oraz miejscu i godzinie 
etapu finałowego. 
 
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa. Nie zapewniają także noclegów, wyżywienia oraz 
środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek etc.). 
 
Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. Maciej Zalas, prof. UAM 
e-mail: konkurs@amu.edu.pl 
telefon: 061-829-1708  
adres pocztowy: Wydział Chemii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, (na 
korespondencji dopisek - Konkurs Chemiczny).  
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu 
Organizacyjnego.  

Zadania z poprzednich edycji Konkursu oraz wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie 
internetowej: http://www.chemia.amu.edu.pl w zakładce Konkurs Chemiczny 
 
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu Chemicznego jest dr hab. Błażej Gierczyk, prof. 
UAM. Konkurs odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Chemii UAM – prof. dr. hab. Macieja 
Kubickiego.  

 
Pytania na tegoroczny Konkurs przygotowuje zespół w składzie: 
 
    dr hab. Błażej Gierczyk, prof. UAM    
    dr hab. Maciej Zalas, prof. UAM 

  
 


