Szanowni Państwo,
18. Piknik Naukowy zbliża się wielkimi krokami. Poniżej znajdą Państwo komplet informacji
organizacyjnych dotyczących tegorocznej edycji, które – mamy nadzieję – ułatwią Państwu orientację
w przestrzeni Stadionu Narodowego oraz usprawnią finalny etap przygotowań i aranżacji stanowisk.

W razie pytań prosimy o kontakt piknik@kopernik.org.pl

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Organizacyjny 18. Pikniku Naukowego
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Usytuowanie namiotów
W tym roku Piknik po raz drugi odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Stanowiska Piknikowe zajmują rozległy teren:
 wokół bryły Stadionu, na „pierścieniu” (namioty z literą A tj. od A1 do A75),
 w alejach dojazdowych do pierścienia od strony:
o Ronda Waszyngtona (brama nr 2) – namioty z literą B,
o Alei Zielenieckiej (brama nr 11) – namioty z literą C
o ul. Siwca (brama nr 10) – namioty z literą D,
 w strefie zawodniczej i na płycie głównej Stadionu – stanowiska z literą E,
 wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego – namioty z literą F,

W oznaczeniu namiotów na pierwszym miejscu uwzględniona jest litera (określająca położenie
na pierścieniu lub którejś z alejek) i dalej numer namiotu. W numeracja na alejach
dojazdowych i wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego obowiązuje porządek urbanistyczny tj. po
jednej stronie alei znajdują się numery parzyste a przeciwnej – nieparzyste, przy czym
numeracja zaczyna się od namiotów przy bramie a kończy przy wejściu na pierścień.
Numeracja na pierścieniu (sekcja A) jest ciągła, biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
By ułatwić poruszanie się w przestrzeni Stadionu, wprowadziliśmy dodatkową identyfikację
kolorystyczną sekcji oznaczonych literami (kolory i litery będą widoczne na mapie dla osób
zwiedzających Piknik oraz na bannerach z nazwami instytucji).
 sekcja A – biała
 sekcja B - czerwona
 sekcja C – pomarańczowa
 sekcja D - fioletowa
 sekcja E – zielona
 sekcja F - różowa

W załączniku do tej wiadomości znajdą Państwu plan usytuowania namiotów) wraz z legendą:





mapa1_namioty
mapa2_strefa_zawodnicza
mapa3_kolory
legenda
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Namioty – dane techniczne





Namioty o wymiarach 5 x 5m są białe.
Namioty 5,3 x 5,3m oraz 3 x 6 m są białe i granatowe.
Wszystkie namioty będą miały drewniane podłogi o max wys. 20 cm.
Wysokość namiotu 2,40 m.

Aranżacja stanowisk
Kilka bardzo ważnych informacji:











Na Stadionie obowiązują następujące reguły, których musimy przestrzegać:
o zakaz naruszania powierzchni Stadionu (zakaz wbijania i kotwiczenia
czegokolwiek do podłoża),
o zakaz wjeżdżania samochodami na tereny zielone,
o zakaz klejenia/przybijania/innego rodzaju montażu materiałów do ścian
w strefie zawodniczej,
o zakaz przywiązywania balonów, bannerów, innych elementów do barierek
i balustrad bez zgody Operatora Stadionu Narodowego.
Każdy kierowca i każdy pieszy, który będzie chciał się dostać na teren Stadionu w
trakcie czasu na aranżację stanowisk (piątek 17.00-23.00, sobota 5.00-10.00) MUSI
znać numer stanowiska i nazwę instytucji, do której się udaje.
Każdy namiot piknikowy opatrzony będzie bannerem z nazwą instytucji i numerem
stanowiska, Prosimy nie zdejmować i nie zmieniać bannerów zapewnionych przez
Organizatora.
Samochody w czasie montażu/aranżacji stanowisk mogą poruszać się tylko po drogach
asfaltowych, maksymalne obciążenie na oś 10 ton.
Samochody, które zostaną w pobliżu namiotów jako część stanowisk (uzgodnione
wcześniej z Organizatorem, zgłoszone w formularzu rejestracyjnym) powinny mieć
odpięte klemy z akumulatora a w baku tylko tyle paliwa, by bezpiecznie wyjechać
poza teren Stadionu po zakończeniu Pikniku.
Prosimy nie zostawiać stanowisk/wyposażenia bez opieki.
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Jeżeli chcą Państwo przygotować swoje stanowisko już w piątek…
KIEDY: piątek 30 maja od 17.00 do 23.00
AKREDYTACJA RUCH PIESZY: akredytacja przy poszczególnych bramach (2,10,11,7) – najbliższej
poszukiwanego stanowiska; pieszych udających się do strefy zawodniczej i na płytę (SEKCJA E)
obowiązuje akredytacja przy bramie 7.
AKREDYTACJA RUCH KOŁOWY(wydawanie zgody na wjazd – karty wjazdowej, na której kierowca ma
obowiązek wpisać swój numer telefonu): brama 7
DOJAZD:







Do stanowisk na pierścieniu (SEKCJA A): po odebraniu kart wjazdowych („wjazdówek”) przy
bramie nr 7 wjazd na rampę i wzdłuż pierścienia w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara,
wyjazd bramą nr 4 na Wybrzeże Szczecińskie (mapa5).
Do stanowisk w alejach dojazdowych (SEKCJE B,C,D) po odebraniu karty wjazdowej przy
bramie nr 7 przejazd wydłuż Wybrzeża Szczecińskiego, wyjazd bramą 4 i przejazd do
odpowiedniej alei dojazdowej (kierunek ruchu patrz mapa6).
Do stanowisk wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego (SEKCJA F): po odebraniu karty wjazdowej
przy bramie nr 7, przejazd wydłuż Wybrzeża Szczecińskiego, rozładunek, wyjazd bramą 4 .
Do stanowisk w strefie zawodniczej i na płycie (SEKCJA E): po odebraniu wjazdówki przy
bramie 7 (dodatkowo spisywane będą numery rejestracyjne pojazdów) wjazd na poziom -2
(tunel niebieski), rozładunek na płycie, wzdłuż trybun, przy wejściu do strefy zawodniczej
(patrz mapa7), przejazd przez płytę główną Stadionu, wyjazd tunelem czerwonym i dalej przez
bramę 4.

Jeżeli chcą Państwo przygotować swoje stanowisko w sobotę….
KIEDY: sobota 31 maja od 5:00 do 10:00
AKREDYTACJA RUCH PIESZY: akredytacja przy poszczególnych bramach (2,10,11,7) – najbliższej
poszukiwanego stanowiska; pieszych udających się do strefy zawodniczej na płytę (SEKCJA E)
obowiązuje akredytacja przy bramie 7.
AKREDYTACJA RUCH KOŁOWY (wydawanie zgody na wjazd – karty wjazdowej, na której kierowca ma
obowiązek wpisać swój numer telefonu) i DOJAZD:


Do stanowisk na pierścieniu (SEKCJA A): akredytacja (wydawanie wjazdówek) przy bramie nr
7, dalej wjazd na rampę wjazdową i wzdłuż pierścienia w kierunku zgodnym ze wskazówkami
zegara, wyjazd bramą nr 4 na Wybrzeże Szczecińskie.
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Do stanowisk wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego (SEKCJA F): akredytacja (wydawanie
wjazdówek) przy bramie nr 7, przejazd wydłuż Wybrzeża Szczecińskiego, wyjazd bramą 4.
Do stanowisk w strefie zawodniczej i na płycie (SEKCJA E): akredytacja (wydawanie
wjazdówek, rejestrowanie numerów pojazdów) przy bramie nr 7, dalej wjazd na poziom -2
(tunel niebieski), rozładunek na płycie, wzdłuż trybun przy wejściu do strefy zawodniczej (patrz
mapa nr 6), przejazd przez płytę główną Stadiony, wyjazd tunelem czerwonym i dalej przez
bramę 4
Do stanowisk w poszczególnych alejach dojazdowych (SEKCJE B, C, D) – akredytacja przy
odpowiednich bramach tj. sekcja B – brama 2, dla sekcja C – brama 11, sekcja D – brama 10).

Proszę zwrócić uwagę na sprawny rozładunek samochodów i sprawne – w miarę możliwości –
opuszczenie terenu, by pojazdy nie zajmowały przestrzeni wystawienniczej i nie tamowały ruchu.
Wszystkie pojazdy (poza uzgodnionymi wcześniej z Organizatorem) musza opuści teren Stadionu do
godziny 10:00 31 maja (sobota). Ruch kołowy na pierścieniu, alejach dojazdowych, Wybrzeżu
Szczecińskim oraz na płycie wznowiony będzie o godzinie 20:15 w sobotę 31 maja.

W DNIU PIKNIKU 31 MAJA: Wszelkie uwagi dotyczące wyposażenia stanowisk (stoły, krzesła itd.)
oraz energii elektrycznej należy zgłaszać przedstawicielom Organizatora (w białych koszulkach
z nadrukiem logo 18. Pikniku Naukowego) lub do najbliższego namiotu informacji.

W załączniku znajdą Państwo mapy, na których wskazano kierunek ruchu kołowego na
Stadionie obowiązujący w trakcie montaży i aranżacji stanowisk.
 Mapa4_ruch_kolowy_pierscien
 Mapa5_ruch_kolowy_aleje
 Mapa6_ruch_kolowy_strefa_zaw_plyta

Parking
Każda instytucja otrzyma jedną kartę parkingową, która uprawnia do bezpłatnego parkowania na
parkingu poziomie -3 dnia 31 maja w godzinach 5:00-24:00.
GRANICZENIA: na parking wjechać mogą pojazdy o wysokości do 2m, bez przyczep. Kierowca musi
posiadać KARTĘ PARKINGOWĄ oraz KARTĘ DOSTĘPU DO PARKINGU, która umożliwi powrót na parking
(odebranie samochodu).
WJAZD: brama 7, od 5:00 do 10:00 w sobotę 31 maja.
WYJAZD: brama 4; wszystkie pojazdy muszą opuścić parking do godziny 24:00 w sobotę 31 maja.
Karty parkingowe i karty dostępu do parkingu wyślemy Państwu pocztą (przesyłka na adres podany w
formularzu zgłoszeniowym) do 20 maja.
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Punkt medyczny, patrole piesze, wolontariusze Stadionu





Stacjonarny punkt medyczny w namiocie C15.
Stacjonarny punkt medyczny w bryle Stadionu od strony Wybrzeża Szczecińskiego, wejście od
strony pierścienia, na którym stoją namioty (oba punkty oznaczone na mapie z usytuowaniem
stanowisk – mapa1).
6 patroli pieszych (pracownicy w pomarańczowych strojach ratowników).

Sytuacje wymagające interwencji medycznej prosimy zgłaszać bezpośrednio do patrolu (o ile znajduje
się w zasięgu wzroku) lub do najbliższego punktu INFORMACJI. Przy namiotach informacji oraz
bramach będą pracować również wolontariusze Stadionu (w niebieskich koszulkach z logo Stadionu
i napisem WOLONTARIUSZ) oraz stewardzi (członkowie służb informacyjnych Stadionu), którzy w razie
konieczności, przekażą Organizatorowi wezwanie służb medycznych.

Toalety
Dzięki uprzejmości Stadionu Narodowego uczestnicy Pikniku korzystać będą z toalet w bryle Stadionu,
przy przejściach na płytę. Dodatkowo w pobliżu bramy 1 ustawionych zostanie 18 toalet przenośnych.

Woda do doświadczeń i zlewki
1. Organizator może zapewnić wodę do doświadczeń, o ile jednorazowo potrzebują Państwo
więcej niż 80 l i dysponują pojemnikami o takiej (lub większej) pojemności oraz otworze
wlotowym minimum 60 mm (woda dostarczana z hydrantów na SN). Zbiorniki będą napełnione
tylko jeden raz, przed rozpoczęciem Pikniku. Prosimy zatem o przygotowanie odpowiedniej
liczby pojemników.
2. Woda dostępna jest również w toaletach Stadionu. Tam mogą się Państwo zaopatrzyć
w mniejsze ilości wody potrzebnej do doświadczeń.
3. Zlewek chemicznych nie można wylewać do kanalizacji. Organizator zapewni odbiór zlewek
CHEMICZNYCH.
4. Do 12 maja czekamy na informacje od Państwa dotyczące:
a. zapotrzebowania na wodę (w litrach, o ile jest to więcej niż 80l),
b. ilości zlewek, które należy odebrać po zakończeniu Pikniku (proszę podać
z dokładnością do 1l) Informacje prosimy przesłać na piknik@kopernik.org.pl,
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Wyciąg z regulaminu
Uczestnicy zobowiązani są do:
 przestrzegania zasad przebiegu Pikniku Naukowego określonych w Regulaminie
Pikniku Naukowego;
 stosowania się do wskazówek Organizatora, jak również przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa związanych z Piknikiem Naukowym, w tym bhp oraz ppoż. i innych
przepisów obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z obsługa
tego typu imprez.
W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie Organizator:
 uprawniony jest od dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego;
 może wstrzymać pokaz, który uzna za niebezpieczny.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla Uczestników.
Uczestnicy przez zgłoszenie swojego udziału w Pikniku Naukowym i podpisanie Deklaracji
uczestnictwa oświadczają, iż sami ponoszą odpowiedzialność wobec Organizatora jak i osób
trzecich, uczestniczących w Pikniku Naukowym za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe
podczas Pikniku Naukowego wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub osób
trzecich, którym Uczestnik powierzył przeprowadzenie Pokazów na Stanowiskach lub terenie,
gdzie Piknik Naukowy będzie organizowany.
Na Pikniku obowiązuje absolutny zakaz agitacji, wszelkie tego typu próby prosimy zgłaszać do
Organizatora.
Przypominamy również, że Uczestnicy Pikniku Naukowego, bez pisemnej zgody Organizatora,
nie mogą na terenie Pikniku Naukowego promować innych instytucji poza swoją oraz
prowadzić sprzedaży jakichkolwiek produktów.

Grafika piknikowa
W załączniku do tej wiadomości znajdą Państwo materiały graficzne Pikniku (kreacja-pion,
kreacja-poziom, apla), które mogą Państwo wykorzystać we własnych materiałach
informacyjnych i stronach www. Prosimy zwrócić uwagę, że przesłana koncepcja graficzna
musi być prezentowana jako całość ze względu na ograniczenia wynikające z praw autorskich.
Plakaty piknikowe B1 i B2, dostępne na spotkaniu organizacyjnym w Centrum Nauki Kopernik
14.04., można odebrać w siedzibie Polskiego Radia, AL. Niepodległości 77/85 w poniedziałki,
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wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9:00- 15:00. Dodatkowe terminy prosimy ustalać
telefonicznie 507 634 534 lub 22 645 51 76.

Inne pytania
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt piknik@kopernik.org.pl.
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