
VI Obóz Naukowy SKFiz w Tatrach

Studenckie Koło Fizyki http://SKFiz.fuw.edu.pl

Termin: 17-24 VII 2011

Program: Wykłady uczestników na wybrane przez nich tematy (każdy uczestnik wygłasza swój referat „od
siebie” na temat, który uważa za interesujący); dyskusje; czytanie historycznego(ych) artykułu(ów) z fizyki
w wersji oryginalnej [na temat(y) wyłonione w dyskusji(ach)]; wycieczka(i) w góry; wspinaczka(i) mających
legitymacje UKA lub KW i chęć.

Adres: Olczański Wierch 53, Bukowina Tatrzańska, (49o20′12.10′′N 20o05′20.83′′E 943m)
tel. +48 18 20 77 595

Początek: w niedzielę, 17 lipca, dom otwarty od 18:00, wspólna kolacja koło 20:00 (po zakupach)
(Termin obozów od połowy lipca jest kandydatem na stałe w planach SKFiz.)

Zakończenie: tydzień później po powrocie z gór (pogoda może wymusić skorzystanie z rezerwy czasu)

Warunki w domu: brak wygód; dostępne: prąd, tablica, laptop, rzutnik do laptopa; 1 doba w domu 10 zł;
obiady około 20 zł u górali obok; śniadania i kolacje szykowane wspólnie w domu.

Pytania i zgłoszenia proszę przysyłać elektronicznie na adres SKFiz@fuw.edu.pl
Aktualną listę uczestników oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:
http://SKFiz.fuw.edu.pl/Tatry-2011

Lista rzeczy (sugestie):

A. Na miejscu: 0) własny referat, 1) notatnik, 2) długopis, 3) pieniądze ( 35 zł dziennie), 4) dokumenty
(dowód osobisty, paszport, legitymacja klubu, polisa ubezpieczeniowa), 5) spiwór (nie będzie pościeli), ten
sam co w góry, 6) szczoteczka do zębow, pasta, mydło, ręcznik (warunki w domu są bardzo prymitywne).

B. Ubranie: 0) zapas bielizny, 1) wygodne buty górskie, 2) ciepłe grube skarpety do butów górskich (2 pary),
3) solidne, długie, nie krępujące spodnie, 4) ciepły podkoszulek (dł. rękaw), 5) koszula z długimi rękawami
(flanelowa lub podobna), 6) sweter lub polar (ciepły i lekki), 7) skafander (anorak) odporny na wiatr i
deszcz, 8) czapka i rękawiczki, 9) osłona od deszczu (np. parasol).

C. Wycieczki: 0) plecak z osłoną od deszczu, 1) karimat, 2) spiwór (lekki i ciepły, -7C), 3) maszynka do
gotowania z paliwem (1 na 2 osoby), 4) naczynie do gotowania (nie mniej niż 1 na 2 osoby) i kubek, 5)
plastikowa butelka na wodę (2l), 6) nóż kieszonkowy do chleba, konserw, i walki wręcz z niedżwiedziami,
7) niezbędnik (przyrząd do jedzenia, np. łyżka), 8) latarka (koniecznie czołówka) z zapasem baterii na nie
mniej niż 24 godziny (najlepiej Duracell), 9) płachta biwakowa (lekka, mocna, nie przemakalna), 10) zapałki,
zapalniczka, 11) kompas (1 na 2-3 osoby)

D. Wspinaczka: 0) uprząż, 1) kask, 2) karabinek zakręcany, 3) 3 pętle (3 m śr. 0.5 cm), 4) 1 lina na 2 osoby
zainteresowane jej noszeniem, 5) osobista apteczka pierwszej pomocy (bandaż elastyczny, gaza jałowa, 2
agrafki, plaster na małe rany (np. obtarcia), środek przeciwbólowy, leki na przeziębienie, leki osobiste)

E. Dodatki: 0) aparat fotograficzny 1) tel. kom., itp.


