
 

Warunki formalne uczestnictwa w 14. Pikniku Naukowy m 

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 

w dniu 12 czerwca 2010 roku, Warszawa  

 

 

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 zgłoszenia uczestnictwa w Pikniku Naukowym, 

dostępny na stronach internetowych www.pikniknaukowy.pl 

Formularz zgłoszeniowy – formularz zgłoszenia Pokazów, 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, rozdawany bezpłatnie w dniu 

Pikniku Naukowego Uczestnikom i publiczności; 

Organizator – Polskie Radio SA oraz Centrum Nauki Kopernik; 

Piknik Naukowy – 14. „Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik”, 

odbywający się w dniu 12 czerwca 2010 roku; 

Pokaz – przygotowany przez Uczestników interaktywny program o charakterze 

popularnonaukowym, edukacyjnym, artystycznym; 

Scenariusz – przebieg Pokazów na Scenie ustalony przez Organizatora na podstawie 

zaakceptowanych Formularzy zgłoszeniowych; 

SłuŜby Porz ądkowe  - powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji 

ochrony, legitymujący się identyfikatorem, dbające o bezpieczeństwo osób uczestniczących 

w Imprezie; 

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 



elektronicznej i polega na przesłaniu e-maila, do koordynatora wskazanego w Deklaracji 

uczestnictwa, informacji o akceptacji udziału Uczestnika.  

 

1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w 14. Pikniku Naukowym oraz w celu zaprezentowania 

Pokazów jako Uczestnik, w terminie do 15 stycznia 2010 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 z oryginalnym podpisem kierownika jednostki 

albo innej osoby naleŜycie umocowanej, na adres:  

        Iwona Maksymowicz 

  Centrum Nauki Kopernik 

Ul. Mokotowska 17  

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 

podmiotów, które zaproponują interesujące pokazy popularnonaukowe, edukacyjne, 

artystyczne związane z tematyką Pikniku po ich zaakceptowaniu i włączeniu do 

programu przez Organizatora.  

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); 

d. Pokazy w sposób bezpośredni promują produkty lub rozwiązania konkretnego 

podmiotu. 

4. W ramach organizacji Pikniku Naukowego Organizator zapewnia: 

a. promocję i reklamę Pikniku Naukowego jako wydarzenia; 

b. uzyskanie potrzebnych zgód i zezwoleń niezbędnych do zorganizowania Pikniku 

Naukowego; 



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

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

podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, przy czym stoły, 

stoliki i krzesła przydzielane będą w zaleŜności od liczby i powierzchni 

przyznanych namiotów: na kaŜdy namiot o wymiarach 2,7 x 5,3 m – 1 stół, 2 

stoliki, 5 krzeseł, na kaŜdy namiot o wymiarach 5,3 x 5,3 – 2 stoły, 3 stoliki, 8 

krzeseł. 

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

pogotowia w czasie Pikniku; 

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 e-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. Uczestnik ma obowiązek wykonywania Pokazów w wystawionych Stanowiskach w 

godzinach od 11.00 do godz. 20.00. Uczestnik samodzielnie przygotowuje Stanowisko do 

Pokazów, jak równieŜ po zakończeniu Pokazów doprowadza miejsce na którym 

znajdowało się Stanowisko do stanu poprzedniego. 

10. Wjazd na teren Pikniku Naukowego pojazdami w dniu 12 czerwca 2010 roku, w celu 

przygotowania Stanowiska do Pokazów moŜe nastąpić od godz. 6.00 do 9.00. Pojazdy, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny opuścić teren Pikniku najpóźniej do 

godz. 10.00. i będą mogły wjechać na teren Pikniku w celu spakowania Stanowisk od 

godziny 20.15. 



11. Wjazd pojazdami przez Uczestników na teren Pikniku Naukowego moŜe nastąpić na 

podstawie Przepustek, którymi dysponować będzie Organizator. 

12. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu Uczestnika z przedstawicielem 

Komitetu Organizacyjnego, wyposaŜenie Stanowisk moŜna ustawić w piątek w dniu       

11 czerwca 2010 roku , w godzinach popołudniowych tj. po godzinie  16.00. 

13. Pokazy odbywające się w Stanowiskach moŜna będzie w dowolnej chwili zareklamować 

ze Sceny poprzez odczytanie treści zapowiedzi Pokazu na Scenie. W tym celu naleŜy w 

trakcie Pikniku Naukowego kontaktować się z inspicjentami Sceny, pełniącymi dyŜur przy 

Scenie. 

14. Uczestnicy, którzy prezentują Pokazy takŜe poza Stanowiskiem, na Scenie zobowiązani 

są do zgłoszenia się na Scenę na 10 minut przed czasem Pokazu wyznaczonym w 

Scenariuszu.  

15. Lokalizacja karetek pogotowia znajdujących się na terenie Pikniku Naukowego będzie 

zaznaczona na Mapkach, wszelkie przypadki wymagające pomocy medycznej naleŜy 

zgłaszać przede wszystkim do SłuŜb Porządkowych Organizatora.  

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

nagłośnienia na Stanowiskach jest zabronione. 

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

Pikniku Naukowego promować innych instytucji poza swoją oraz prowadzić sprzedaŜy 

jakichkolwiek produktów. 

18. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad przebiegu Pikniku Naukowego 

określonych w niniejszym dokumencie oraz w Regulaminie 14. Pikniku Naukowego 

Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik i 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. 

19. W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w ustępie powyŜej, Organizator 

uprawniony jest do dochodzenia od Uczestnika szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 



Dane osobowe 

 

20. Dane osobowe Koordynatora będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 

Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakŜe podanie danych w 

zakresie określonym w Deklaracji Uczestnictwa jest warunkiem wzięcia udziału w 

Pikniku. KaŜdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania. 

21. Dane osobowe Koordynatorów zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków 

Formalnych będą przechowywane w bazie danych. Administratorem danych są 

Organizatorzy tj. Polskie Radio SA ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa oraz 

Centrum Nauki Kopernik, ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem Pikniku oraz dla celów 

marketingowych Organizatorów np. do przesyłania materiałów promocyjnych pod 

wskazany adres. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

22. Dane osobowe Koordynatorów mogą zostać, w uzasadnionych przypadkach, 

udostępnione podmiotom przygotowującym materiały informacyjne dotyczące Pikniku 

Naukowego. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych 

przez Zgłaszającego. 

 


