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tiden til at tilmelde sig er NU:
5. Slesvig-Holstensk Solarcup
d. 23. juni 2013
Kære kollegaer i skoller og ungdomsarbejde,

hvert år vokser begejstrigen for mesterskabet i konstruktionen af små solarkøretøjer for unge i SlesvigHolsten. Kreative hoveder fra hele Nordtyskland deltager – både elevgrupper og grupper af unge. Fra nu af
kan teams med 2-4 medlemmer i alderen 10-18 tilmelde sig til den 5. SH-Solarcup. Takket være Sydbank,
NOSPA Jugendstiftung og solarvirksomhederne S.A.T, MBT og SEA, kan vi tilbyde konstruktionssættet får
kun 10-20,-€ (afhængig af i hvilken klasse man vil starte).
Nærmere oplysninger omkring tilmelding og konkurrencen kan i finde i den vedhæftede pjece eller på
hjemmesiden www.artefact.de/solarcup.
Der er masser af tid endnu til at skrue og bygge inden finalløbende d. 23. Juni i Lyksborg.
Siden vi lige blev udnævnt som ”ideernes sted 2012”, regner vi med flere tilskuere til Tour de Flens,
naturetec og Solarcup!
Måske har I selv lyst til at holde en projektuge, kvalifikationsrunder eller egne bymesterskaber.
I kan bare spørge os og vi kan måske bidrage med en workshop m.m. til at starte det hele op.
Selvfølgeligt kan i booke os til enhver tid til projektdage rundt omkring emnet solarenergi i vores artefactcentrum i Lyksborg.
Vi vil bede Jer om at give oplysninger omkring konkurrencen videre til jeres kollegaer og endeligt til
jeres unge og elevgrupper. Hvis i har brug for flere pjecer, bare sig til og vi sender nogen flere!
Når I har spørgsmål eller har brug for flere oplysninger, må I gerne henvende Jer til Lena Seehausen
(solarcup@artefact.de) eller læse på vors hjemmeside www.artefact.de/solarcup.

med venlig hilsen
Werner Kiwitt
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