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Szanowni Państwo,
Niniejszym mamy zaszczyt poinformować, że do II etapu LXVII Olimpiady Chemicznej została

zakwalifikowana:
Ewa Gabor

Uprzejmie prosimy o wydelegowanie na zwody w/w uczennicy.

II Etap tegorocznej Olimpiady odbędzie się we Wrocławiu, w sobotę 30 stycznia 2021 r.,
w Audytorium I Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F .Joliot-Curie 14.
Początek zawodów o godzinie 11.00. Zbiórka w holu 40 minut przed rozpoczęciem zawodów.

Ze względu na konieczność zachowania obowiązujących przepisów sanitarnych zawody zostaną
przeprowadzone w dwóch częściach, przewidziana jest jedna, 30 min przerwa.

Przypominamy o konieczności posiadania przez uczniów maseczek, przyborów do pisania,
kalkulatora, dowodów tożsamości, drugiego śniadania oraz wody do picia. Pozostałe przybory potrzebne do
rozwiązania zadań zapewni organizator.

Ze względu na regulacje epidemiczne uczestnicy Olimpiady są zobowiązani do:
1) przybycia punktualnie na podaną godzinę zgodnie z harmonogramem;
2) dezynfekcji rąk po przyjściu na miejsce organizacji Olimpiady;
3) stosowania maseczek zakrywających nos i usta w przestrzeni miejsca organizacji Olimpiady;
4) zachowania dystansu zgodnie z wytycznymi Organizatorów.

Organizatorzy:
1) zapewniają środki do dezynfekcji rąk;
2) dezynfekują i wietrzą sale;
3) zapewniają przestrzeń do przeprowadzania Konkursu w sposób umożliwiający zachowanie dystansu.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Mariola Kuczer
sekretarz Olimpiady Chemicznej

okręgu wrocławskiego
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