Sprawozdanie z wydatkowania
funduszy publicznych z akcji
„1% na astronomię”
za 2005 rok.

Suma zebranych środków za 2005r.:
2 974,60 PLN
Cel wydatkowania funduszy:
nagrody dla finalistów 50. Olimpiady Astronomicznej
Okres wydatkowania środków:
grudzień 2006 - marzec 2007
Decyzja podjęta na podstawie:
konsultacji społecznych podczas II KOA w Chorzowie
Instytucje wdrażające:
Stowarzyszenie POLARIS - OPP
oraz Planetarium Śląskie w Chorzowie

Pierwszymi działaniami podjętymi przez koordynatorów
– wolontariuszy ze Stowarzyszenia POLARIS - OPP,
było rozpoznanie rynku cenowego nagród o tematyce
astronomicznej i konsultacje z pracownikami Olimpiady
Astronomicznej, w kwestii ich doboru.
Propozycje skupiały się początkowo na pojedynczych
nagrodach rzeczowych o większej wartości lub
nagrodach zespołowych (np. wycieczka). Jednak w
ostatecznych ustaleniach podjęto decyzję o
wydatkowaniu środków w taki sposób, aby każdy
finalista jubileuszowej Olimpiady Astronomicznej,
otrzymał co najmniej jedną, indywidualną nagrodę
rzeczową o tematyce astronomicznej, pochodzącą ze
źródeł akcji 1% na astronomię.
Dokonano wyboru tradycyjnych nagród w postaci
literatury tematycznej oraz praktycznego elementu
wiążącego się z obserwacjami nieba, czyli globusów
sfery niebieskiej. Zgodnie z uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia POLARIS - OPP, nagrody zakupione ze
środków Akcji 1% na astronomię, musiały zostać
oznaczone nadrukami logo Astroprocentu oraz
informacją o 50. Olimpiadzie Astronomicznej.

Obsługą merytoryczną oraz administracyjną dot.
przygotowania nagród, zajęli się wolontariusze ze
Stowarzyszenia POLARIS - OPP, natomiast koszty
związane z transportem nagród, ich zamawianiem oraz
nadruki, pokryto zgodnie z ustaleniami z funduszu akcji
1% na astronomię.
Oprócz tego Stowarzyszenie POLARIS - OPP bezpłatnie
użyczyło środka transportu dla nagród i wolontariuszy w
postaci samochodu dostawczego wraz z kierowcą.
Kolejnym wkładem dodatkowym było również
bezpłatne użyczenie pomieszczenia przy siedzibie
Stowarzyszenia w Sopotni Wielkiej, celem składowania
i przygotowania nagród przez wolontariuszy
(rozpakowanie, segregacja, opisanie, oznaczenie itp.).
Ostatecznie trzy duże pudła z książkami i globusami
dostarczone zostały do Planetarium Śląskiego w
Chorzowie 11 marca 2007r., gdzie nastąpiło ich
rozdzielenie na poszczególne miejsca zajmowane w
tabeli punktacyjnej przez finalistów 50. Olimpiady
Astronomicznej.

Rozdanie nagród miało miejsce pod kopułą Planetarium
Śląskiego, gdzie zgromadzili się finaliści, członkowie
komitetu Olimpiady Astronomicznej, przedstawiciele
świata nauki, sponsorzy oraz goście zaproszeni przez
Dyrekcję Planetarium. Nie zabrakło również
dziennikarzy i przedstawicieli regionalnych mediów.
Jeszcze przed rozpoczęciem, koordynatorzy Polarisu
rozwiesili na sali plakaty Akcji „1% na astronomię” oraz
udostępnili zainteresowanym wizytówki 1%. W celach
dokumentacyjnych rozstawiono aparat cyfrowy na
statywie, aby wykonać kilka zdjęć prezentowanych w
niniejszym sprawozdaniu.
Zdaniem niektórych z obecnych na sali gości, nagrody
ufundowane ze środków Astroprocentu, stanowiły dużą
przewagę pod względem ilościowym i z pewnością
wzbogaciły pulę nagród dla finalistów.
Stowarzyszenie POLARIS - OPP dołączyło dodatkowo
samodzielnie opracowane przez wolontariuszy,
kalendarze „astrokoordynatorów” na 2007 rok, jako
zachęcenie dla laureatów Olimpiady do aktywnego
popularyzowania swojej wiedzy wśród społeczeństwa.

Podział nagród przeprowadzony przez komitet główny
Olimpiady Astronomicznej, pozwolił na wręczenie dla
każdego finalisty przynajmniej po jednej nagrodzie
ufundowanej z akcji „1% na astronomię”.

Laureaci nie kryli zadowolenia z otrzymanych nagród,
twierdząc w większości, że książki z tej serii to dobry
wybór dokonany przez administratorów Astroprocentu.

Końcowym punktem programu był poczęstunek oraz
grupowe zdjęcie uczestników 50. Olimpiady
Astronomicznej przed budynkiem Planetarium Śląskiego.

Listę nagrodzonych osób oraz dodatkowe informacje o
jubileuszowej Olimpiadzie, można znaleźć na stronie
internetowej pod adresem:
http://www.planetarium.chorzow.net.pl/50olimpiady.html

W końcowej części imprezy przedstawiciele Stowarzyszenia POLARIS - OPP, informowali zainteresowanych o
możliwości odliczenia 1% od podatku dochodowego na astronomię, ukazując jak wiele może zdziałać znikomy z
pozoru 1%.
Kolejne działania z jego środków oraz głosowanie i debaty nad przeznaczeniem funduszy ze zbiórki za 2006 rok,
już we wrześniu br. podczas....

