
Warunki formalne uczestnictwa w 13. Pikniku Naukowym 

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 

30 maja 2009, Warszawa, Rynek Nowego Miasta i Podzamcze 

Definicje: 

PoniŜej uŜyte definicje oznaczają tak, jak je zdefiniowano, niezaleŜnie od tego czy zostały 

uŜyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej. 

Deklaracja uczestnictwa – formularz dostępny na stronach internetowych 

www.pikniknaukowy.pl 

Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronach internetowych 

www.pikniknaukowy.pl 

Komitet Organizacyjny – zespół realizujący działania związane z organizacją Pikniku 

Naukowego, powołany przez Organizatora; 

Mapka – plan zagospodarowania terenu Pikniku Naukowego wraz z legendą zawierającą 

między innymi połoŜenie Stanowisk, Scen, karetek pogotowia, rozdawana bezpłatnie w dniu 

Pikniku Naukowego Uczestnikom i publiczności; 

Organizator – Polskie Radio SA oraz Centrum Nauki Kopernik; 

Piknik Naukowy – 13. „Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik”, 

odbywający się w dniu 30 maja 2009 roku; 

Pokaz – przygotowany przez Uczestników interaktywny program o charakterze 

popularnonaukowym, edukacyjnym, artystycznym; 

Scenariusz – przebieg Pokazów na Scenie; 

Stanowisko –  namiot, w którym odbywają się Pokazy przygotowane przez Uczestnika; 

Uczestnik – podmiot, który złoŜy w sposób przewidziany w niniejszym dokumencie 

Deklarację uczestnictwa i Formularz zgłoszeniowy oraz zostanie zaakceptowany przez 

Organizatora jako Uczestnik Pikniku Naukowego. Akceptacja następuje w formie przesłania 

drogą mailową, do koordynatora wskazanego w Deklaracji uczestnictwa, informacji o 

akceptacji udziału Uczestnika; 

 

 

 



1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w 13. Pikniku Naukowym, w celu zaprezentowania 

Pokazów jako Uczestnik, do 16 stycznia 2009 roku naleŜy: 

a) wypełnić w sposób czytelny i wyczerpujący „Deklarację uczestnictwa”, 

dostępną na stronach internetowych www.pikniknaukowy.pl i przesłać pocztą 

z oryginalnym podpisem kierownika jednostki albo innej osoby naleŜycie 

umocowanej, lub dostarczyć do dnia 16 stycznia 2009 roku z oryginalnym 

podpisem kierownika jednostki albo innej osoby naleŜycie umocowanej, na 

adres:  

        Iwona Maksymowicz 

  Centrum Nauki Kopernik 

Ul. Mokotowska 17 m. 35 

00-640 Warszawa. 

b) wypełnić w sposób czytelny i wyczerpujący „Formularz zgłoszeniowy” 

dostępny na stronach internetowych www.pikniknaukowy.pl i przesłać 

bezpośrednio ze strony internetowej: www.pikniknaukowy.pl.  

2. Udział w celu zaprezentowania Pokazów na Pikniku Naukowym jest bezpłatny dla 

publicznych: instytucji edukacyjnych, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji 

kultury. W przypadku innych podmiotów, zasady i warunki ich uczestnictwa w 

Pikniku Naukowym zostaną określone przez Organizatora na odrębnych zasadach.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zgłaszającemu uczestnictwa w 

Pikniku Naukowym w celu prezentowania Pokazów, w szczególności, gdy 

Organizator uzna, iŜ: 

a. Pokazy nie będą miały charakteru interaktywnego; 

b. Pokazy nie będą miały charakteru popularnonaukowego, edukacyjnego, 

artystycznego; 

c. Pokazy stanowią zagroŜenie dla publiczności, Uczestnika, Organizatora (dla 

wszystkich obecnych na Pikniku Naukowym). 

4. W ramach organizacji Pikniku Naukowego Organizator zapewnia: 

a. promocję i reklamę Pikniku Naukowego jako wydarzenia; 

b. uzyskanie  niezbędnych zgód i zezwoleń niezbędnych do zorganizowania 

Pikniku Naukowego; 



c. infrastrukturę techniczną w postaci: namiotu, stołów, stolików, krzeseł, 

podłączenia do prądu, w ilości i zakresie określonym przez Organizatora na 

podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, w punkcie „Co 

zostanie zaprezentowane w stanowisku?”; 

d. opiekę medyczną podczas Pikniku Naukowego w postaci 2 (dwóch) karetek 

reanimacyjnych w czasie Pikniku na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu; 

e. ochronę dla zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa podczas Pikniku 

Naukowego od momentu rozpoczęcia ustawiania namiotów i scen do czasu ich 

demontaŜu; 

f. zaplecze sanitarne składające się z toalet i koszy na śmieci. 

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla  

Uczestników. Uczestnicy sami ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody i 

zdarzenia dotyczące obsługi Pokazu, Stanowiska danego Uczestnika oraz Pokazów na 

Scenie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników przyniesione na 

teren Pikniku. 

7. Plakaty i ulotki reklamowe przygotowane przez Organizatora dotyczące Pikniku 

Naukowego, Uczestnik odbierze z siedziby Polskiego Radia, przy Al. Niepodległości 

77 /85 w Warszawie, po uprzednim otrzymaniu maila od Organizatora.  Plakaty i 

ulotki reklamowe będą rozpowszechniane przez Uczestników w szczególności 

poprzez ich umieszczenie w siedzibie Uczestnika. 

8. Uczestnik moŜe prezentować Pokaz zgodnie z opisem zawartym w Formularzu 

zgłoszeniowym. Wszelkie zmiany w powyŜszym zakresie wymagają zgody 

Organizatora w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

9. Pokazy w wystawionych Stanowiskach trwają od godz. 11.00 do godz. 20.00. w tych 

godzinach Uczestnik ma obowiązek wykonywać Pokazy na Stanowisku. 

10. Wjazd na Rynek Nowego Miasta i Podzamcze pojazdami w dniu 30 maja 2009 roku, 

w celu przygotowania Stanowiska do Pokazów moŜe nastąpić od godz. 6.00 do 9.00, 

wyjazd następuje najpóźniej o godz. 10.00. 

11. W związku z tym, iŜ Pokazy w stanowiskach kończą się o godz. 20.00, pojazdy będą 

mogły wjechać na teren Rynku Nowego Miasta i Podzamcze w celu spakowania 

Stanowiska najwcześniej po godz. 20.15. 



12. Wjazd pojazdami przez Uczestników na Rynek Nowego Miasta moŜe nastąpić na 

podstawie Przepustek, którymi dysponować będzie Organizator, z tym, Ŝe na teren 

Podzamcza Przepustki nie są wymagane. 

13. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem 

Komitetu Organizacyjnego wyposaŜenie Stanowisk moŜna ustawić w piątek w dniu 

29 maja 2009 roku , w godzinach popołudniowych tj. po godzinie  16.00. 

14. Pokazy odbywające się w Stanowiskach moŜna będzie w dowolnej chwili 

zareklamować ze Sceny poprzez przygotowanie treści zapowiedzi Pokazu do 

odczytania na Scenie. W tym celu naleŜy w trakcie Pikniku Naukowego kontaktować 

się z inspicjentami Sceny, którzy będą pełnili dyŜur przy Scenie. 

15. Uczestnicy, którzy poza Stanowiskiem prezentują takŜe Pokazy na Scenie 

zobowiązani są do zgłoszenia się na Scenę 10 minut przed czasem Pokazu 

wyznaczonym w Scenariuszu.  

16. Lokalizacja karetek pogotowia znajdujących się na Rynku Nowego Miasta i 

Podzamczu będzie zaznaczona na Mapkach, wszelkie przypadki wymagające pomocy 

medycznej naleŜy zgłaszać przede wszystkim do Organizatora.  

17. Piknik Naukowy będzie miał centralne nagłośnienie, w związku z powyŜszym 

uŜywanie nagłośnienia na Stanowiskach jest zabronione. 

18. Uczestnicy Pikniku Naukowego, bez pisemnej zgody Organizatora, nie mogą na 

terenie Pikniku Naukowego reklamować innych instytucji poza swoją oraz prowadzić 

sprzedaŜy jakichkolwiek produktów. 

19. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad przebiegu Pikniku Naukowego 

oraz stosowania się do wskazówek Organizatora, jak równieŜ przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa związanych z Piknikiem Naukowym, w tym bhp oraz ppoŜ 

i innych przepisów obowiązujących na obszarze RP związanych z obsługą tego typu 

imprez. 

20. W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszym dokumencie, 

Organizator uprawniony jest do dochodzenia od Uczestnika szkody na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

 


