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•

XVI edycja Olimpiady „Euroelektra”
Na własnej stronie internetowej „Euroelektry” pod
adresem http://www.euroelektra.edu.pl/ ogłoszono
rozpoczęcie przyjmowania zgloszeń szkół średnich do
kolejnej, już XVI edycji Olimpiady Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 września br.
Formularz zgloszeniowy można pobrać ze strony
internetowej. Organizatorzy, w terminie do dnia 10
października 2013 r., prześlą do szkół potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia. Zawody I stopnia w szkołach
odbędą się w dniu 7 listopada 2013 r. Kolejny etap
zawodów olimpijskich zaplanowano na dzień 9 stycznia
2014 r. Zawody II stopnia odbędą się wówczas
w jedenastu miastach, które są zarazem siedzibami
Komitetów Okregowych Olimpiady. Są to: Białystok,
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź,
Poznań, Rzeszów, Szczecin oraz Wrocław. Zawody
finałowe zaplanowano na dzień 17 marca 2014 r., a
uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 23
kwietnia 2014 r. w Bydgoszczy.
Przypomnijmy, że laureaci i finaliści konkursu
uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu
zawodowego. Dotyczy to następujących zawodów:
technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk. Gorąco zachęcamy
do zgłoszenia udziału w XVI Olimpiadzie Wiedzy
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”!

Konkursy stypendialne SEP
Na głównej stronie internetowej pod adresem
elektronicznym www.sep.com.pl znajdują się informacje o konkursach stypendialnych ogłoszonych przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Pierwszy z Konkursów został ogloszny przez Zarząd Funduszu
Stypendialnego SEP. Do konkursu mogą zgłaszać się

technicznych o specjalizacji szeroko pojętej elektryki,
którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce
i działalności społecznej. Paragraf 5 punkt 1 regulaminu Funduszu Stypendialnego SEP im. Lecha
Grzelaka stanowi, że: „Stypendia są przyznawane
studentom od drugiego roku studiów technicznych
szkół wyższych o kierunkach szeroko rozumianej
elektryki i informatyki ze szczególnym uwzględnieniem środowiska łódzkiego”. Termin zgłoszania
wniosków upływa z dniem 30 września 2013 r.
Rozpatrzenie wniosków przez Zarząd Funduszu i
przedłożenie w Biurze SEP w Warszawie protokołu
wraz z listą osób nomino-wanych do stypendiów
nastąpi do dnia 15 października 2013 r. Uroczyste
wręczenie stypendiów nastąpi w grudniu 2013 r.
podczas spotkania świątecznego organizowanego
przez Oddział Łódzki SEP.

Krótko

• Dziś, 13 września 2013 r. w Hotelu „Wodnik”
w Słoku koło Bełchatowa odbędzie się XXV
Sympozjum u Zeusa i XVI spotkanie u Hery.
Organizatorami imprezy są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrownia
Belchatów oraz Koło SEP przy GIEKSA Oddział
Elektrownia Bełchatów. Część oficjalna imprezy
rozpocznie się o godz. 19:00.
• Dziś, 13 września 2013 r. w Katowicach dobiegły
końca trwające od wtorku 10 września Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego
i Hutniczego. Uczestniczyło w nich 406 wystawców
reprezentujących kilkanaście krajów.

uczniowie szkół średnich, studenci i młodzi pracownicy nauki, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki
w nauce i działalności społecznej. Termin nadsyłania zgłoszeń do Biura SEP w Warszawie upływa
z dniem 30 września 2013 r. Regulamin konkursu
dostępny jest na stronie internetowej SEP. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2013 r.
Uroczyste wręczenie stypendiów zaplanowane jest na
dzień 12 grudnia 2013 r. o godz. 15:30 podczas zebrania
świąteczno-noworocznego Zarządu Głównego SEP
z przyjaciółmi i sympatykami Stowarzyszenia.
W tym roku po raz pierwszy został ogłoszony konkurs
stypendialny SEP im. Lecha Grzelaka. Zmarły nagle
w 2012 r. Kol. Lech Grzelak był prezesem Oddziału
Łódzkiego SEP w latach 1990 - 1998. Konkurs jest
skierowany do studentów wyższych uczelni

Fot. 1. 406 wystawców prezentuje swoją ofertę na tegorocznych
Międzynarodowych Targach Górnictwa. Przemysłu Energetycznego i
Hutniczego (źródło: http://www.nettg.pl/news fot. Jarosław Galusek)

• W dniu 12 września 2013 r. do Biura SEP wpłynęło
oficjalne pismo Agencji z EACEA z Brukseli
akceptujące proponowane przez SEP zmiany
w harmonogramie realizacji projektu.
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