
  

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
 

WYNIKI KONKURSU 
 

Z przyjemnością informujemy, że znamy już wyniki konkursu dla szkół podstawowych "Eksperymentuj 
na wiosnę - wygraj piknik edukacyjny dla Twojej szkoły".  
 
Serdecznie gratulujemy szkole, która zajęła I miejsce – Szkoła Podstawowa w Liczu, 82-500 Kwidzyn. 
 
Nagrodą główną jest PIKNIK EDUKACYJNY zorganizowany przez Centrum EduFun. Ten wyjątkowy 
dzień rozpocznie się widowiskowym pokazem specjalnym prowadzonym przez postać FIZYKA, który w 
zabawny i humorystyczny sposób zapozna dzieci ze zjawiskiem ciśnienia. Wskaże im, m.in., czym jest 
pompa próżniowa, oraz co to jest implozja. Następnie uczestnicy w mniejszych grupach odwiedzą 
cztery stacje badawcze, a na nich będą mogli przeprowadzić ciekawe eksperymenty i doświadczenia, 
które przybliżą im tematy związane z pracą: 
• FIZYKA prowadzącego stację pod nazwą FANTASTYCZNE OBWODY ELEKTRYCZNE 
• EKOLOGA na stacji FABRYKA PRĄDU – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
• GEOFIZYKA prowadzącego zagadkowe warsztaty WYBUCHAJĄCE WULKANY 
• CHEMIKA, który przybliży dzieciom czym są ELIKSIRY ALCHEMIKA 
W Pikniku będzie mogło wziąć udział max. 150 uczniów. Piknik odbędzie się na terenie wygranej szkoły, 
w listopadzie/grudniu 2017r., przy czym dokładny termin (dogodny dla obu stron) zostanie ustalony z 
Dyrekcją danej placówki. 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu i założeniami projektu przyznane zostały dwie dodatkowe nagrody: 
• II miejsce - Zespół Kształcenia i Wychowania, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Szlacheckiej 
• III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gryfitów z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku 
 
W placówkach, które zajęły II i III miejsce przeprowadzony zostanie specjalny pokaz naukowy pt. 
„Ściskające ciśnienie” przeprowadzony przez postać fizyka. W pokazie będzie mogło wziąć udział 
max.100 uczniów. Pokaz odbędzie się na terenie wygranej szkoły, w listopadzie/grudniu 2016r., przy 
czym dokładny termin (dogodny dla obu stron) zostanie ustalony z Dyrekcją danej placówki. 
 
Komisja doceniła włożony trud i starania dzieci oraz pedagogów i postanowiła wyróżnić więcej szkół: 

• Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie 

• Szkoła Podstawowa nr 2 przy SOSW w Damnicy 

• Szkoła Podstawowa im. A. Abrahama w Połczynie 

• Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Nowym Dworze Gdańskim 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w Dębogórzu 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku 

• SP im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi 

• Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu 

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Gdańsku 
Dla wyróżnionych szkół przewidziano DYPLOMY oraz nagrodę niespodziankę, o której każdą ze szkół 
poinformujemy telefonicznie. 
 
Wszystkim szkołom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie oraz zapraszamy do 
skorzystania z oferty Fundacji EduFun w przyszłości. 
 


