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Gdzie i kiedy? 

GDZIE: Warszawa, PGE Narodowy 

KIEDY: 9 maja 2020 

Jak się zgłosić? 

Zgłoszenie składa się z dwóch dokumentów: 

1. DEKLARACJI UCZESTNICTWA (szablon deklaracji jest dostępny na stronie 
www.pikniknaukowy.pl w zakładce DLA WYSTAWCÓW) – Deklarację należy wydrukować,  
uzupełnić i wysłać na adres podany w dokumencie (prosimy pamiętać o pieczęci instytucji, 
patrz pkt. 2 Warunków Formalnych). Ostateczny termin przesyłania oryginału deklaracji 
upływa 19 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

 
2. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO –  formularz w wersji elektronicznej dostępny jest na 

stronie internetowej www.pikniknaukowy.pl w zakładce DLA WYSTAWCÓW.  Wypełniony 

formularz należy wysłać elektronicznie do Organizatora do 19 listopada 2019 r. do godziny 

12:00 w południe.  

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie www.pikniknaukowy.pl  

w zakładce DLA WYSTAWCÓW. 

Harmonogram 

• Przyjmowanie zgłoszeń - do 19 listopada 2019 r.: 

         - wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (online) do godziny 12:00 

w południe 

         - wysłanie oryginału Deklaracji Uczestnictwa na adres: Centrum Nauki Kopernik ul.  

Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa. 

• Informacja zwrotna po pierwszej ewaluacji zgłoszeń  – do 20 grudnia 2019 r. 

• Czas na korektę zgłoszeń  – do 13 stycznia 2020 r. 

• Informacje o kwalifikacji i wyposażeniu – do 28 lutego 2020 r. 

• Możliwość rezygnacji – do 6. marca 2020 

• Spotkanie organizacyjne – 26 marca 2020 r. 

• PIKNIK: 9 maja 2020 

• Spotkanie podsumowujące – 14 maja 2020 

http://www.pikniknaukowy.pl/
http://www.pikniknaukowy.pl/
http://www.pikniknaukowy.pl/
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Formularz zgłoszeniowy – krok po kroku 
Instrukcję, jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdziecie Państwo poniżej 

• Formularz należy wypełnić online. Treści ułożone są w zakładkach (jak w przeglądarce 

internetowej) – INSTYTUCJA, STANOWISKO, POKAZ. W trakcie edytowania zgłoszenia 

można dowolnie przełączać się między zakładkami. Tegoroczna wersja formularza zmieniła 

się nieznacznie względem formularza zgłoszeniowego z zeszłego roku. Dodaliśmy nową  

pozycję  w procedurze rejestracji odnoszącej się do zakładki POKAZ.  

 

• Przy poszczególnych polach widoczne są znaki zapytania. Po najechaniu kursorem na znak 

wyświetlana jest podpowiedź dotycząca danego pola. 

 

• Formularz można edytować do 19 listopada 2019 r. do godziny 12.00 w południe dowolną 

ilość razy. Formularz ma możliwość zapisania danych na kolejnych etapach pracy (przycisk 

ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ) oraz wysłania danych do Organizatora (ZAKOŃCZ I WYŚLIJ 

FORMULARZ). 

 

• UWAGA: Wybierając przycisk ZAPISZ WERSJĘ ROBOCZĄ, prosimy pamiętać, że formularz 

nie zostaje wysłany do Organizatora.  Widoczny  jest wyłącznie dla Państwa! 

 

• Zapisując wersję roboczą otrzymacie Państwo automatyczną odpowiedź od systemu na 

podany w formularzu adres mailowy.  
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• Opcja  ZAKOŃCZ I WYŚLIJ FORMULARZ powoduje sprawdzenie poprawności danych. Jeżeli 

jakieś pole wypełnione jest nieprawidłowo lub brakuje danych, na górze formularza pojawi 

się komunikat ZWERYFIKUJ DANE oraz prośba o uzupełnienie przy polu, które wymaga 

poprawy. Nieuzupełnione pole podświetli się na czerwono i pojawi się komunikat „pole jest 

wymagane”. 

 

• Nawet gdy wybiorą Państwo opcję ZAKOŃCZ I WYŚLIJ FORMULARZ, będzie możliwość     

edytowania zgłoszenia do dnia 19 listopada 2019 r. do godz. 12:00 w południe. Jednak 

wtedy każda próba wysłania formularza będzie wiązała się ze sprawdzeniem poprawności 

danych. 

• Po każdym udanym przesłaniu danych do Organizatora na górze strony formularza 

wyświetli się poniższy komunikat: 
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• UWAGA: Numer wyświetlony na niebiesko to numer Państwa zgłoszenia wygenerowany 

przez bazę piknikową. Klikając na niego, mogą Państwo w każdej chwili  zalogować się 

bezpośrednio na swój formularz zgłoszeniowy. 

• Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń (19 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w południe) 

formularz będzie dostępny w trybie tylko do odczytu (tj. bez możliwości edycji). 

 

FORMULARZ, zakładka INSTYTUCJA 

Informacje dotyczące  instytucji i koordynatora zgłoszenia 

 Prosimy o uważne wpisanie prawidłowego adresu e-mail (dwukrotnie) – bez tego 

niemożliwe będzie zapisanie formularza ani wysłanie potwierdzenia e-mailowego 

o rejestracji. 

 

 

 

 

 Pole OSOBA DO PROMOCJI INSTYTUCJI  - prosimy o wpisanie osoby, która będzie 

odpowiedzialna z promocję Państwa Instytucji.  

 Pole NAZWA SKRÓCONA (NA BANNER NA NAMIOCIE) – prosimy o wpisanie nazwy, pod jaką 

Państwa instytucja chce wystąpić na Pikniku. Nazwa ta pojawi się na banerze zawieszonym 

na namiocie piknikowym. Banery z nazwami instytucji (na namiotach) mieszczą około 120 

znaków (ze spacjami). 

 UWAGA: Prosimy, aby nie wpisywać skrótów nazwy Państwa instytucji, np. ZSP (Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych). Jest ona nieczytelna dla odwiedzających Piknik.  

 Pole NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM – prosimy o wpisanie oficjalnej nazwy Państwa 

instytucji w języku angielskim. Ułatwi nam to stworzenie mapy Pikniku dla gości 

zagranicznych. 

 

 Pole ADRES INSTYTUCJI – prosimy o wpisanie adresu Państwa instytucji. Jest on niezbędny 

do wysłania kart wjazdowych, przepustek oraz dyplomów,. Jeżeli chcą Państwo, aby 

powyższe materiały przesłane zostały na adres inny niż adres Instytucji, prosimy o 

wypełnienie pola ADRES DO KORESPONDENCJI. 
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FORMULARZ, zakładka STANOWISKO 

 Informacje dotyczące stanowiska (wielkość, media, zagrożenia, tematyka) 

W związku ze zmianami programowymi, które zaszły w ubiegłym roku tzn. wprowadzeniem 

stref piknikowych zmieniło się podejście organizacyjne. To Organizatorzy na podstawie 

zaproponowanego przez Państwa programu będą sugerować odpowiednie wyposażenie 

piknikowe (namioty, stoły, stoliki, krzesła). 

 Ze względu na ograniczenia, z jakimi musi liczyć się Organizator (dostępna przestrzeń 

poszczególnych stref, koszt infrastruktury), większości zakwalifikowanych Instytucji 

możemy przyznać tylko jeden duży (25m2) lub jeden mały (18m2) namiot. Planując liczbę 

pokazów, prosimy o wzięcie  pod uwagę tego ograniczenia. 
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 UWAGA: proponowane przez Organizatorów namioty i wyposażenie będą widoczne 

dopiero po pierwszej ewaluacji, czyli 20 grudnia 2019r. 

 

 

 Pole LICZBA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH STANOWISKO – prosimy o podanie liczby osób, które 

będą pracować w Państwa namiocie (łączna liczba osób pracujących w dniu Pikniku 

Naukowego oraz podczas montaży w piątek). Prosimy pamiętać, że jeżeli liczba osób 

ulegnie zmianie a dowiedzą się Państwo o tym w momencie kiedy formularz będzie 

niedostępny już do edycji należy o tym fakcie powiadomić Organizatora. 

 

 Pola dotyczące zapotrzebowania technicznego (np. dodatkowego miejsca poza namiotem, 

namiot własny) są obowiązkowe. Jeśli wybiorą Państwo TAK, poniżej pytania pojawi się 

kolejne obowiązkowe pole, w którym będzie można doprecyzować swoje oczekiwania. 

 BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE – jeżeli będą Państwo prowadzić pokaz z użyciem środków 

wybuchowych/niebezpiecznych, konieczne jest wygrodzenie takiego miejsca. W punkcie 

BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE – SZCZEGÓŁY. Prosimy o podanie dokładnej informacji na 

temat powierzchni, jaka powinna być wygrodzona.   
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 UWAGA: Pole DODATKOWE UWAGI KOORDYNATORA ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE 

STANOWISKA – każde stanowisko będzie miało standardowe wyposażenie: 

o namiot 25m2 - 2 stoły (1x2m), 3 stoliki (0,7x0,7m) i 8 krzeseł,  

lub 

o namiot 18m2 – 1 stół (1x2m), 2 stoliki (0,7x0,7m)  i 5 krzeseł.  

Dlatego, jeżeli planujecie Państwo realizować podczas Pikniku jakąś aktywność, która   

będzie wymagała dodatkowego wyposażenia, prosimy o jego wpisanie w poniższe pole.  

Dot. Galerii – jeżeli mają Państwo jakieś uwagi dot. Stanowisk w Galerii to należy je również 

umieścić w tym polu. 

 

 UWAGA: Prosimy pamiętać, że proponowana  liczba namiotów, stołów, itd. jest zwykle 

kompromisem między Państwa oczekiwaniami a ograniczeniami, jakie nakłada 

na Organizatorów dostępna przestrzeń, infrastruktura i dostępne środki finansowe.  
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O programie (wszystkich pokazach jako całości) 
 

 Pole PREFEROWANA STREFA – prosimy wybrać odpowiednią strefę, w której chcecie 

Państwo się znaleźć. Więcej informacji dotyczących szczegółów strefy znajdziecie Państwo 

w poradniku „Jak powstaje program”, który dostępny jest na stronie 

www.pikniknaukowy.pl w zakładce DLA WYSTAWCÓW. 

 

 Pole MYŚL PRZEWODNIA PROPONOWANEGO PROGRAMU – prosimy o krótki opis 

prezentujący myśl przewodnią Państwa programu związaną z misją strefy, w której 

zamierzacie się Państwo znaleźć. Jest to pole obowiązkowe jego wypełnienie znacznie 

ułatwi nam komunikowanie Państwa programu w mediach i w informacjach dla gości 

Pikniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pikniknaukowy.pl/
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FORMULARZ, zakładka POKAZ 

 Po otwarciu  formularz zawiera jedną zakładkę na opisanie POKAZU. Aby opisać wszystkie 

planowane przez Państwa aktywności, należy dla każdej z nich dodać zakładkę, wybierając  

przycisk DODAJ POKAZ/AKTYWNOŚĆ znajdujący się na dole formularza. Jeżeli otworzą 

Państwo w ten sposób zbyt wiele zakładek i chcielibyście zrezygnować z ich części, można 

je  usunąć, wybierając x przy nazwie zakładki (jak w przeglądarce internetowej). 

 

 

 W tym roku do zakładki POKAZ dodaliśmy możliwość wybrania opcji 

pokazu/aktywności na scenie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 

przeprowadzeniem pokazu na scenie prosimy wybrać opcję Tak. Oznacza to, że 

wszystkie uzupełniane poniżej pola będą dotyczyć pokazu na scenie. 
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Zagrożenia występujące w pokazie 

Prosimy o wypełnienie poniższej części formularza ze szczególną uwagą i dokładnością. 

Prosimy o bardzo precyzyjne określenie, z jakimi ewentualnymi zagrożeniami mogą wiązać się 

proponowane przez Państwa pokazy/aktywności. Każdy pokaz jest bardzo dokładnie 

analizowany przez organy państwowe wydające decyzję o organizacji imprezy masowej.  

• Pole BUTLA Z GAZEM LPG – jeżeli na stanowisku będzie wykorzystywana butla z gazem, 

prosimy o wpisanie dokładnej ilości oraz wagi wykorzystywanych butli. 

• Jeżeli w danym pokazie będą Państwo używali odczynników chemicznych, prosimy 

o wpisanie: nazwy substancji chemicznej, jej maksymalną ilość na stanowisku oraz jej 

stężenie. Wszystkie powyższe pola są weryfikowane przez system, więc ominięcie jednego 

z pól będzie wiązało się z brakiem możliwości zapisania i wysłania formularza 

do Organizatorów. 
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• W celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających Piknik oraz osób prowadzących 

pokazy, zakładka POKAZY została rozbudowana o dodatkowe pola ZAGROŻENIA 

WYSTĘPUJĄCE W POKAZIE oraz o WYKAZ I ILOŚĆ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

POŻAROWO NA STANOWISKU (jak niżej).  

 UWAGA: Jeżeli jakieś  substancje chemiczne zostały wpisane przez Państwa w pole 

ODCZYNNIKI CHEMICZNE, a i są niebezpieczne pożarowo, prosimy o ponowne uzupełnienie 

nazwy substancji, maksymalnej ilości na stanowisku i stężenia.  
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Bezpieczeństwo – informacje ogólne 

Nasi odbiorcy chętnie uczestniczą w pokazach naukowych i chcą oglądać spektakularne 

doświadczenia. Chcą także potem cało i zdrowo wrócić do swoich domów. Należy dopilnować, 

żeby pokazy/doświadczenia, które wykonywane są przed lub z udziałem publiczności, były  

w pełni bezpieczne dla wszystkich zaangażowanych. Nazywamy to regułą 101% 

bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może skutkować zamknięciem 

stanowiska. Koniecznie zapoznaj się z dokumentem bezpieczeństwo – krok po kroku 

dostępnym na stronie piknikowej http://www.pikniknaukowy.pl w zakładce 

DLA WYSTAWCÓW. 

Materiały informacyjne prezentowane podczas Pikniku 

Prezentowanie materiałów reklamowych, zawierających logotyp sponsorów/partnerów firm 

lub instytucji, z którymi współpracuje wystawca jest możliwe, jeśli: 

 Materiały informacyjne (banery, roll upy, ulotki, plakaty, broszury, gadżety, itp.) będą 

zawierały tylko informacje merytoryczne o współpracy ze sponsorem/partnerem – 

bez reklamowania jego produktów lub usług. 

 Łączna powierzchnia logotypów sponsorów/partnerów nie może stanowić więcej niż 

15 % powierzchni jednej strony materiałów. Oznacza to, że jeśli broszura ma 5 stron, 

to na każdej stronie może pojawić się obok logotypu wystawcy logotyp sponsora 

(-ów)/partnera (-ów), ale łączna powierzchnia logotypów sponsorów/partnerów 

nie może zajmować więcej niż 15 % powierzchni. 

 Poniżej znajdują się informujące, jakie materiały informacyjne można prezentować na 

Pikniku Naukowym: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pikniknaukowy.pl/
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 Projekty wszystkich materiałów informacyjnych, które zamierzają Państwo 

prezentować/rozdawać podczas Pikniku Naukowego prosimy przesłać na adres: 

piknik@kopernik.org.pl do akceptacji przez Organizatorów.  

 Można prezentować tylko te materiały informacyjne, które uzyskały akceptację 

Organizatorów. 

Kontakt 
piknik@kopernik.org.pl  

Strona wydarzenia: 

www.pikniknaukowy.pl 

 

Jesteśmy też na Facebooku: 

http://www.facebook.com/Pikniknaukowy 

 

mailto:piknik@kopernik.org.pl
mailto:piknik@kopernik.org.pl
http://www.pikniknaukowy.pl/
http://www.facebook.com/Pikniknaukowy

