IV Obóz Naukowy SKFiz w Tatrach (15-22 IX 2009)
Obóz bȩdzie prowadzony przez profesorów S. Glazka i M. Misiaka z IFT UW
Program: Wyklady uczestników na wybrane przez nich tematy (każdy uczestnik wyglasza swój referat); dyskusje
bez ograniczeń; czytanie historycznego(ych) artykulu(ów) z fizyki w wersji oryginalnej (na temat(y) wylonione w
dyskusji(ach)); wycieczka(i) w góry; wspinaczka(i) maja̧cych legitymacje UKA lub KW.
Mikolaj Misiak wyglosi wyklady na temat ,,Cza̧stki i pola”
Stanislaw Glazek wyglosi wyklady na temat ,, Renormalizacja”
Adres: ul. Olczański Wierch 53, Bukowina Tatrzańska, tel: 018 20 77 595 (49o 200 12.1000 N 20o 050 20.8300 E 943m).
Pocza̧tek: we wtorek, 15 września, dom otwarty od 18:00, wspólna kolacja.
Zakończenie: tydzień później w Tatrach.
Warunki w domu: brak wygód; dostȩpne: tablica, laptop, rzutnik do laptopa; 1 doba w domu 10 zl; obiady po
15 zl u górali obok; śniadania i kolacje szykowane wspólnie w domu.
Zgloszenia proszȩ przyslać elektronicznie z adresu dobrego do korespondencji, ze zgoda̧ na rozsylanie
informacji o obozie bez ukrywania adresu, z podaniem niezawodnego telefonu kontaktowego, na adres
SDG.
Table 1: Sukcesywnie rosna̧ca lista zdecydowanych na udzial, uaktualniana do wyczerpania limitu ∼ 10.
I. i Nazwisko
P. Bienias
S. Glazek
M. Misiak
L. Stawikowski
A. Trawiński
K. Zieleniewski
...

adres internetowy
przemyslaw.bienias@gmail.com
Stanislaw.Glazek@fuw.edu.pl
Mikolaj.Misiak@fuw.edu.pl
lech.stawikowski@gmail.com
Arkadiusz.Trawinski@fuw.edu.pl
kwzieleniewski@gmail.com

tytul
?
Renormalizacja
Cza̧stki i pola
?
?
?

tel.
788
022
022
504
662
501

alarm.
899 335
553 2304
553 2261
752 263
011 542
384 830

Lista rzeczy (sugestie): A. Na miejscu: 0) wlasny referat, 1) notatnik 2) dlugopis, 3) pienia̧dze (≥ 30 zl
dziennie), 4) dokumenty (dowód osobisty, paszport, legitymacja klubu, polisa ubezpieczeniowa), 5) spiwór (nie
bȩdzie pościeli), ten sam co w góry, 6) szczoteczka do zȩbow, pasta, mydlo, rȩcznik (warunki w domu sa̧ bardzo
prymitywne).
B. Ubranie: 0) zapas bielizny, 1) wygodne buty górskie, 2) cieple grube skarpety do butów górskich (2 pary), 3)
solidne, dlugie, nie krȩpuja̧ce spodnie, 4) cieply podkoszulek (dl. rȩkaw), 5) koszula z dlugimi rȩkawami (flanelowa
lub podobna), 6) sweter lub polar (cieply i lekki), 7) skafander (anorak) odporny na wiatr i deszcz, 8) czapka i
rȩkawiczki, 9) oslona od deszczu (np. parasol).
C. Wycieczki: 0) plecak z oslona̧ od deszczu, 1) karimat, 2) spiwór (lekki i cieply, -7C), 3) maszynka do gotowania
z paliwem (1 na 2 osoby), 4) naczynie do gotowania (nie mniej niż 1 na osobȩ) i kubek, 5) plastikowa butelka
na wodȩ (2l), 6) nóż kieszonkowy do chleba, konserw, i walki wrȩcz z niedźwiedziami, 7) niezbȩdnik (przyrza̧d do
jedzenia, np. lyżka), 8) latarka (czolówka) z zapasem baterii na 24 g (najlepiej Duracell), 9) plachta biwakowa
(lekka, mocna, nie przemakalna), 10) zapalki, zapalniczka, 11) kompas (1 na 2-3 osoby)
D. Wspinaczka: 0) uprza̧ż, 1) kask, 2) karabinek zakrȩcany, 3) 3 pȩtle (3 m śr. 0.5 cm), 4) 1 lina na 2 osoby
zainteresowane jej noszeniem, 5) osobista apteczka pierwszej pomocy (bandaż elastyczny, gaza jalowa, 2 agrafki,
plaster na male rany (np. obtarcia), środek przeciwbólowy, leki na przeziȩbienie, leki osobiste)
E. Dodatki: 0) aparat fotograficzny 1) tel. kom., itp.

