
Uwagi dotyczące prezentacji konkursowych 

• Na każdy wykład przewidziano 15 minut plus 5 minut dyskusji. Proszę dostosować długość prezentacji 
do tego wymagania. 

• Nie zalecamy wykorzystywania linków internetowych – nawet przy bardzo szybkim połączeniu, jakim 
dysponujemy, wszelkie połączenia internetowe podnoszą ryzyko znacznego spowolnienia pokazu. 

• Prezentacja i wszelkie elementy zewnętrzne, do których się ona odwołuje, np. filmy (uwaga, dobrze jest
dołączyć potrzebne kodeki, a przynajmniej wiedzieć, jakie są potrzebne), mają być umieszczone w 
jednym katalogu nazwanym nazwiskiem uczestnika. Katalog ma być spakowany (format zip) i 
przesłany na adres konkurs.FAST@fizyka.umk.pl przed przyjazdem, lub (jeśli jest zbyt duży) 
przekazany organizatorom w dniu przyjazdu. W innym przypadku, użyjemy wcześniej przesłanych 
prezentacji.

• Plik z prezentacją ma być nazwany nazwiskiem autora, uczestnika konkursu. 
• Dopuszczamy możliwość użycia własnego laptopa. Proszę powiadomić nas o takim zamiarze wcześniej.

Zakwaterowanie 

• Uczestnikom Konkursu i ich opiekunom zapewniamy noclegi (dwie noce, od piątku do niedzieli) w 
Hotelu Uniwersyteckim UMK, Szosa Chełmińska 83a, tel. 56 611 28 00

• do Instytutu Fizyki (ul. Grudziądzka 5) jest z Hotelu Uniwersyteckiego ok. 15 minut spaceru wzdłuż ul. 
Szosa Chełmińska w kierunku centrum.

Wyżywienie 

• Śniadania są podawane w hotelu. W sobotę fundujemy obiad i kolację.

Koszty podróży 

• Zwracamy koszty podróży uczestnikom i ich opiekunom. Rozliczenie następuje po powrocie do domu i 
wysłaniu biletów wraz z oświadczeniem (patrz załacznik FAST_oswiadczenie_dojazd.pdf).

Dojazd z dworca Toruń Główny 

• Do Hotelu Uniwersyteckiego (Szosa Chełmińska 83a; piątek od 14:00) dojedziemy autobusem nr 27 
(kursuje 2-4 razy na godzinę). Wysiadamy na piątym przystanku (Małachowskiego), trasa trwa ok.10 
minut. Przechodzimy na drugą stronę ulicy. Wchodzimy na teren Gimnazjum i Liceum Akademickiego.

• Do Instytutu Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5 – autobus nr 22 lub 27, wysiadamy na  przystanku (Plac 
Teatralny). Do Instytutu Fizyki należy podejść jakieś 4 minuty. 

Dojazd z Dworca Autobusowego 

• do Instytutu Fizyki (ul. Grudziądzka 5) pieszo ok. 7 minut.
• do Hotelu Uniwersyteckiego (Szosa Chełmińska 83a) niestety nie ma dobrego dojazdu, pieszo ok. 20 

minut.


