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Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, zaprasza 

wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów na nowy semestr letni 2021 

Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. 

W semestrze letnim wykłady oraz warsztaty prowadzone będą nadal w formie 

online.  W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone 

obostrzenia, zajęcia DUT  zostały przeniesione do sieci. Wszyscy zarejestrowani 

studenci mogli korzystać z wykładów online i dodatkowych zajęć dostępnych także dla 

innych zainteresowanych: Naukowej Niedzieli Online oraz cyklu spotkań na żywo pn. 

Dolina Wiedzy Live. Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła 

zajęć sprawdziła się bardzo dobrze w minionym semestrze, postanowiliśmy utrzymać 

te formę dla wykładów oraz warsztatów we wszystkich filiach: Rzeszowie, Mielcu, 

Dębicy oraz w Jaśle. 

Liczba miejsc na wykłady online będzie nieograniczona, natomiast w grupach 

warsztatowych w każdym z miast, będzie dostępne 135 miejsc i będzie obowiązywać 

kolejność zgłoszeń. Zapisy na warsztaty będą dostępne tylko dla dzieci, które wcześniej 

zapiszą się na  wykłady online. 

Rodzice mogą zapisywać dzieci poprzez stronę DUT – wystarczy założyć konto na 

stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut, a następnie zarejestrować dziecko do 

wybranej filii (lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku 

kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT). Rejestracja będzie aktywna od 15 lutego 

od godz. 10.00 do 22 lutego 2021 do godz. 23.59.59. W podanym terminie 

prowadzone są zapisy na wykłady online. Tylko osoby zapisane na wykłady mogą 

zapisywać się na warsztaty online w późniejszym terminie (zostanie podany do 

wiadomości rodzicom dzieci zapisanych na wykłady online). 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Osobom biorącym udział w warsztatach 

zapewniamy materiały na zajęcia.  

Zasady rekrutacji i jej poszczególne etapy dostępne są w 

zakładce REJESTRACJA. Przed zapisaniem prosimy o zapoznanie się z PLANEM 

ZAJĘĆ. 

Zajęcia DUT mają na celu pokazanie małym studentom, że nauka to nie tylko książki, 

ale także doskonała zabawa. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz 
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popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy poprzez wykłady czy pokazy z 

interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów 

i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. 

FILIE DUT 

ZAŁÓŻ KONTO 

ZALOGUJ SIĘ 

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila info@dolina-wiedzy.pl lub pod 

numerem tel.  17 888  60 03 
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