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Szanowni Pafstwo,

Noc Naukowc6w to najwigksze wydarzenie popularnonaukowe, organizowane wsp6lnymi silami w Politechnice Slqskiei.
roku iest ono niezmiernie ciekawym i emocjonuiqcrTm prze2yciem dla ogromnei grupy odwiedzaiqcych w r6inyrn wieku. Zdaiemy
sobie sprawg, ze iest to dla Paristwa dodatkowa praca i spory wysilek, dlatego bardzo nam zalezy na udoskonalaniu naszei wsp6lpracy,
aby to wydarzenie bylo ieszcze ciekawsze i dobrze zorganizowane. Z tego wzglgdu, w oparciu odofwiadczenia lat ubieglych,
Co

chcieliby(my iako organizator wydarzenia zarekomendowat kilka wytycznych, dotyczqcych organizacfi pokaz6w realizowanych podczas
Nocy Naukowc6w 2019. Wynikaiq one zar6wno z procedur administracyinych, kt6nlmi ieste6my obwarowani iako organizatorzy
wydarzenia, ze wzglgd6w finansowych A,lN iest finansowania wylqcznie z funduszy sponsorskich/, iak i ze wzglqdu na dzialania
organizacyjne i logistyczne, kt6re z roku na rok sq corazbardziei rozbudowane.
Bgdziemy wdzigczni, ie6li zapoznai1 sig Paristwo z poni2szymi punktami i zastosuiq ie w przygotowywanych przez siebie aktywnojciach
na koleinq Noc Naukowc6w.

7.

Ze wzglgdu na koniecznoSi uproszczenia koordynacii wydarzeri prosimy o proponowanie wydarzef stosunkowo du2ych

2.

,Auykraczaiqcych poza pojedyncze stoiska/ z mo2liwofciq dostgpu wigkszej liczby uczestnik6w.
Bardzo prosimy, aby wszystkie pokazy w formie wykladu mialy wskazanq liczbg uczestnik6w, kt6rzy mogq

3.

4.
5.

6.
7.
8.

brai udzial w tym
wykladzie. Ulatwi nam to przekierowanie uczestnik6w z wydarze{, na kt6re nie mamy iu2 mieisc, a wykladom zapewni
odpowiedni4 frekwencig.
Zgodnie z regulaciami wewnqtrzuczelnianymi prosimy o dotrzymywanie terminu nadsylania kosztorys6w oraz informacii
dotyczqcych wystawiania wniosk6w ZP. Informuiemy iednocze6nie, i2 rozliczamy wylqcznie faktury wystawione na
Politechnikg Slqsk4, ul. Akademicka 2A,44-1OO Gliwice, NIP: 631-020-07-36 z datq po wystawieniu wniosku Zp. Centrum
nie ponosi odpowiedzialnoSci finarxowej za faktury wystawione z datqpopnedzai4cg datq zatwierdzenia wniosku Zp.
Prosimy, aby tytuly wydarzeri byly sp6ine z ich zawartofciq merytorycznq i w miarg mo2liwoSci, prosimy o unikanie tytul6w
dwuznacznych /odbiorcami pokaz6w sq gl6wnie dzieci i mlodzie|/.
Aby umoZliwid stworzenie sprawnego systemu poruszania sig uczestnika po wydarzeniu przygotowuiemy pelnq mapg
wydarzenia w wersii drukowanei. Dlatego lokalizacia wydarzenia powinna byd wskazana organizatorowi naip6Zniei do
l0wrzeinia br. Taki termin wynika z faktu, 2e program wydarzenia iest drukowany na 4 tygodnie przed wydarzeniem.
Wszystkie zmiany lokalizacfi, dokonane po l0 wrze6nia nie bgd4 uwzglgdniane w planie Nocy.
Prosimy, by w pokazach nie byly uiywane produkty spoiywcze ze wzglgdu na fakt, i2 PS ponosi odpowiedzialnoSi za
ewentualne problemy zdrowotne uczestnik6w, wynikaiqce z korzystania z 2ywnofci stanowiqcej czgsi pokazu.
Liczba os6b bezpofrednio obsluguiqcych pokaz iest ograniczona do 5 /vraz z koordynatorem/. Podana liczba os6b
obsluguiqcych pokaz wskazana wformularzu jest wiq2qca. Oznacza to, i2 tylko tyle os6b zostanie uwzglgdnionychprzez
organizatora do cateringu i liczby koszulek.

i

Liczba woluntariuszy iest nieograniczona bardzo prosimy o pomoc w pozyskiwaniu wolontariuszy obsluguiqcych
wydarzenie. Pozwoli to na zwigkszenie komfortu udzialu w wydarzeniu wszystkim odwiedzaiqcym oraz zachowanie porzqdku
na uczelni podczas wydarzenia.

W formularzu zgloszeniowyrn prosimy o podawanie numeru telefonu kom6rkowego, co ulatwi nam kontakt z pafstwem
w sprawach organizacyinych.

Kontakt:
dr hab. Aleksandra Ziembiriska-Buczyiska, prof. PS

-

Dyrektor CpN: +48.69144315O

Witold Scieszka - koordynator gl6wny: 32.4003066
Anna Medori

- sprawy finansowe: 32.4003076

Politechnika SleSka
Centrum PopularyzacjI Nauki

◎

u Konarsk e9o 22BrpOk 221A,44 100 G iwice

322371854
1p6@Ooゝ d

lllr

NIP 631 020 07 36

NG Bank SlaSkiS A o/G‖ wico 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056

輛

rum popularyzacli N8uk:
Pd

echnki Shs

可

