
Konkurs Cassini Scientist for  a Day
 Edycja polska

Imię

Nazwisko Nazwisko

Dane uczestnika konkursu

Imię

Rodzaj
szkoły

Klasa

Dane szkolnego koordynatora

Status

Grupa
wiekowa

Numer telefonu
(opcjonalnie)

E-mail

Kraj

Pełna nazwa szkoły (lub innej
placówki)

Adres szkoły (ulica z numerem,
miejscowość z kodem
pocztowym)



Opis celu
Prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i nie mogą zawierać więcej niż 500
słów. Dłuższe eseje lub eseje napisane w innych językach zostaną zdyskwalifikowane.
W swojej pracy uczestnicy Konkursu powinni wyjaśnić, który z trzech celów misji Cassini uważają za
najbardziej interesujący z naukowego punktu widzenia.
Strona internetowa polskiej edycji konkursu http://www.cbk.waw.pl/cassini/
Regulamin polskiej edycji Konkursu: http://www.cbk.waw.pl/cassini/podstrona1.htm

Cel 1:
Japet

Cel 2:
Dione

Cel 3:
Saturn

Dzisiejsza data

Opis celu
(maksymalnie
500 słów)

Formularz należy zapisać w formacie tekstowym  (plik z rozszerzeniem txt). Aby to zrobić należy wybrać z
menu głownego programu Acrobat opcję Plik -> Zapisz jako inny -> Tekst. Przed wykonaniem powyższych
czynności zalecane jest aby kliknąć w pole pokazujące date znajdujące się  w lewym dolnym rogu 2-giej
strony formularza.


Konkurs Cassini Scientist for  a Day
 Edycja polska
Dane uczestnika konkursu
Dane szkolnego koordynatora
Adobe Systems Incorporated
Adobe Designer Template
1.0
Expense Report
Opis celu
Prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i nie mogą zawierać więcej niż 500 słów. Dłuższe eseje lub eseje napisane w innych językach zostaną zdyskwalifikowane. 
W swojej pracy uczestnicy Konkursu powinni wyjaśnić, który z trzech celów misji Cassini uważają za najbardziej interesujący z naukowego punktu widzenia. 
Strona internetowa polskiej edycji konkursu http://www.cbk.waw.pl/cassini/
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	txtEmpName: 
	txtManagerName: 
	dtmStartDate: 
	DropDownList1: 
	Country: AL
	TextField4: 
	: 
	CurrentDate: 
	TextField5: 



