
Do wygrania:

 stypendia naukowe 
 10 000, 6 000 i 3 000 zł

 udział w największych zagranicznych 
 konkursach naukowych

 nagrody rzeczowe

Na zgłoszenia czekamy 
do 24 października 2014

ODKRYJ W SOBIE NAUKOWĄ PASJĘ! 
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NAUKOWYM 

E(X)PLORY 2015.

E(x)plory to dla młodych ludzi drzwi do 

świata nauki: doświadczenie, które pozwala 

poznać prawdziwą wartość naszych 

pomysłów i rozwinąć naukowe pasje. 

Dlatego gorąco zachęcam Was 
do udziału w E(x)plory 2015!

Najważniejsze jest to, żeby 
wierzyć w siebie i w to, że nasz 

pomysł jest dobry. Pomysły 
nastolatków też mogą zmienić 

świat i pomóc ludziom.

Joanna Jurek (17 lat, Piotrków Trybunalski) 

– laureatka I nagrody E(x)plory 2014

Jerzy Szuniewicz (17 lat, Poznań) 

– laureat II nagrody E(x)plory 2014

Ogromna popularność, jaką cieszy się 

E(x)plory oraz międzynarodowe sukcesy 

dotychczasowych laureatów pokazują, 

że zdolni młodzi naukowcy stanowią 

najważniejszy kapitał ludzki naszego kraju. 

Serdecznie zapraszam wszystkich 

pasjonatów nauki do udziału 
w E(x)plory 2015.

Prof. Barbara Liberda - Prezes Fundacji 

Zaawansowanych Technologii

www.explory.pl Facebook.com/Explory

ORGANIZATOR KONKURSU MECENASE(X)PLORY PARTNER STRATEGICZNY PROJEKT WSPÓŁFINANSUJE



Sprawdź się i weź udział w Konkursie 
Naukowym E(x)plory 2015!

 CO MOŻESZ WYGRAĆ?

 I nagroda – stypendium naukowe 10 000 zł

 II nagroda – stypendium naukowe 6 000 zł

 III nagroda – stypendium naukowe 3 000 zł

 wyróżnienia – udział w zagranicznych 
 konkursach naukowych dla młodzieży:

 – Intel ISEF w USA
 – Expo-Science International w Belgii
 – INESPO w Holandii
 – Infomatrix w Rumunii

 CO MUSISZ ZROBIĆ?

1. Wejdź na stronę www.explory.pl

2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy

3. Prześlij go na adres konkurs@explory.pl do 24.10.2014

Konkurs E(x)plory daje młodym 
naukowcom możliwość:

 udziału w festiwalach i wydarzeniach 
naukowych w Polsce oraz na świecie

 poznania rówieśników pasjonujących  
się nauką i nowymi technologiami

 spotkania wybitnych naukowców i przedstawicieli 
najbardziej innowacyjnych firm w Polsce

 wzięcia udziału w szkoleniach,  
warsztatach, pokazach naukowych

 dostania się na staże badawczo-rozwojowe  
w uznanych jednostkach naukowych

 wygrania stypendium naukowego  
oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych

 reprezentowania Polski na najważniejszych 
zagranicznych konkursach naukowych

Drogi Opiekunie Naukowy,
wiemy jak wiele czasu i wysiłku wymaga opieka nad młodym 
naukowcem i pomoc w przygotowaniu projektu do konkursu. 
Cieszymy się, że co roku tyle osób podejmuje ten trud.

Doceniając Państwa pracę zdecydowaliśmy się wyróżnić szkołę oraz 
opiekuna naukowego największej liczby projektów zakwalifikowanych do 
regionalnego etapu E(x)plory – nagrodami rzeczowymi w postaci laptopów.

Trzymamy kciuki za Państwa podopiecznych 
i do zobaczenia na E(x)plory!

Młody naukowiec to nie kujon w wielkich okularach. 
To osoba z pasją i ciekawymi pomysłami. Taka, która 
nie boi się stawiać pytań i szukać na nie odpowiedzi. 
Może to właśnie Ty jesteś młodym naukowcem?

KONKURS DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 14-20 LAT


