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ażdego roku około pierwszego dnia wiosny młodzi miłośnicy rozgwieżdżonego nieba z całego kraju spotykają się
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu. Już od ponad czterdziestu lat odbywa się tam finał Wojewódzkich Seminariów Astronomicznych (WMSA) czyli tak
zwana OMSA — Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium
Astronomiczne im. Prof. Roberta Głębockiego. Młodzież
o zainteresowaniach astronomicznych wygłasza krótkie
15-minutowe prelekcje dotyczące astronomii, astronautyki
prezentujące wyniki własnych prac badawczych (obserwacje
astronomiczne, autorskie programy komputerowe, astrofotografia, własnoręcznie skonstruowane teleskopy, radioteleskopy i inne przyrządy naukowe) oraz prac teoretycznych/
opracowań prezentujących wybrane zagadnienia astronomiczne.
Wstępna selekcja do finału ogólnopolskiego odbywa się
na etapie wojewódzkim (WMSA). Dwie najlepsze prace
w województwie kwalifikowane są do Grudziądza a ich autorzy uzyskują status prelegenta na OMSA mogąc zaprezentować tam swoje prace. Dwie kolejne osoby również otrzymują
zaproszenie na Finał OMSA ale w charakterze uczestnika-słuchacza. Status „uczestnika-słuchacza” ma bardzo dużo
zalet — po prostu młodzi ludzie widzą jak referują ich rówieśnicy i wyciągają z tego wnioski dla siebie na przyszłość.
A doświadczenie uczy, że wcześniejsi „kibice” w kolejnych
edycjach seminarium zdobywają często pierwsze miejsca.
Strona konkursu: www.planetarium.grudziadz.pl/omsa

Jak wziąć udział?

1. Napisać pracę pisemną o objętości od 4 do 10 stron
formatu A-4 czyli od 7200 do 18000 znaków.
2. Wysłać do organizatora wojewódzkiego (WMSA)
w terminie od 1 stycznia do 6 lutego 2017 roku.
3. Lista organizatorów wojewódzkich oraz szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na oficjalnej stronie konkursu:
www.planetarium.grudziadz.pl/omsa/wojewodzkie
4. Komisje wojewódzkie zapraszaja autorów najlepszych prac pisemnych na Wojewódzkie Młodzieżowe
Seminarium Astronomiczne (WMSA), które będą odbywały się w poszczególnych województwach w terminie
od 13 do 28 lutego 2017 r. (dokładną datę wyznaczą
organizatorzy wojewódzcy).
5. Podczas Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego (WMSA) zakwalifikowane
osoby prezentują swoje prace w formie 15-minutowej
prelekci.
6. Autorzy pierwszych czterech miejsc etapu wojewódzkiego WMSA zapraszani są na ogólnopolski Finał
czyli OMSA — Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne im. Prof. Roberta Głębockiego,
które odbędzie się w dniach od 23 do 25 marca 2017 r.
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