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Gdzie i kiedy?
GDZIE: Warszawa, PGE Narodowy
KIEDY: 8 maja 2021

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 15 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w tegorocznej edycji formularz, który w zeszłym roku
został przez Państwa wypełniony, automatycznie przechodzi na 24. Piknik Naukowy 2021.
Formularz zgłoszeniowy może być:
•

Zachowany z poprzedniej edycji Pikniku. Wtedy należy poinformować Organizatora
do dnia 2 listopada 2020r. że zgłoszony w formularzu program i pozostałe informacje
(np. koordynator stanowiska) są aktualne.

•

Modyfikowany. W przypadku chęci wprowadzenia jakichkolwiek zmian w formularzu,
należy kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem do dnia 15 grudnia 2020r. na
adres piknik@kopernik.org.pl. W ten sposób mogą Państwo zmienić zarówno
przygotowany program jak i inne informacje (np. zmianę koordynatora, zmianę osoby
do promocji w instytucji, itp.)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest pod numerem, który w zeszłym roku został
wygenerowany przez system podczas wysłania formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
UWAGA: Państwa zeszłoroczne zgłoszenie zostało skopiowane i zmieniło numer z 2020 na
2021 i dostępne jest w tym samym miejscu co w latach ubiegłych (link w mailu
wygenerowanym przez system).
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•

W sytuacji, gdy nie będziecie Państwo w stanie odnaleźć swojego numeru zgłoszenia
bardzo prosimy o informacje na adres piknik@kopernik.org.pl

Modyfikacje zgłoszenia w praktyce
UWAGA: W tym roku nie będzie możliwości wprowadzania zmian w formularzu
zgłoszeniowym. Wszystkie zgłoszenia będą w trybie tylko do odczytu. W sytuacji, gdy
będziecie Państwo chcieli wprowadzić jakąkolwiek zmianę w swoim zgłoszeniu prosimy
bezpośrednio kontaktować się z Organizatorem mailowo na adres piknik@kopernik.org.pl
Przewidujemy dwa rodzaje modyfikacji:
Modyfikacje techniczne. Dotyczą zmian w zakładce INSTYTUCJA (nazwa instytucji, adres
instytucji, koordynator zgłoszenia, osoba do promocji) oraz części zakładki STANOWISKO
(liczba osób obsługujących stanowisko, wyposażenie stanowiska takie jak: ilość krzeseł,
stołów, stolików, gniazdek elektrycznych, poboru mocy). W tej sytuacji prosimy o wpisanie w
tytule maila ZMIANY TECHNICZNE.
Modyfikacje programowe. Dotyczą zmian w zakładce POKAZY oraz w polu MYŚLI
PRZEWODNIEJ PROPONOWANEGO POKAZU. Jeżeli będziecie Państwo chcieli zmienić lub
usunąć jakiś pokaz to prośba o wpisanie w tytule maila ZMIANY PROGRAMOWE.
Chcąc całkowicie zmienić pokaz prosimy uwzględnić wszystkie kategorie/pola jakie dotyczą
zakładki POKAZ takie jak: prezentowane zjawisko, grupa docelowa, opis aktywności,
zaangażowanie zwiedzających oraz zagrożenia jakie mogą pojawić się w nowym pokazie.

Harmonogram
•

Przyjmowanie poprawek w zgłoszeniach - do 15 grudnia 2020 r.:

•

Wysłanie oryginału Deklaracji Uczestnictwa na adres: PIKNIK NAUKOWY Centrum
Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa – do dnia 15
grudnia 2020 r.

• Możliwość rezygnacji – do 15 grudnia 2020 r.
• Informacje o wyposażeniu – widnieją w formularzu, w przypadku wprowadzenia
zmiany prośba o kontakt piknik@kopernik.org.pl do 15 grudnia 2020 r.
• Zgłoszenie rozdawania jedzenia na stanowisku piknikowym - do 26 lutego 2021
•

Spotkanie organizacyjne – 26 marca 2021 r.

• Konieczność dostarczenia numeru polisy – do 31 marca 2021
•

PIKNIK: 8 maja 2021
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