
 
                                                                                                                             
 
 

 

 

  KOŃCOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW 

    XXII POZNAŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI - NA WYDZIALE   BIOLOGII  UAM 

Szanowni Państwo 

witam serdecznie w przeddzień festiwalu i zachęcam do lektury końcowego programu festiwalowego oraz aktualności na stronie 
www.biologia.amu.edu.pl (proszę kliknąć w znaczek festiwalowy). Znajdziecie Państwo tam wszystkie aktualne szczegóły dotyczące 
zaproponowanych wykładów i zajęć. Bardzo cieszy nas fakt, że większość z Państwa przyjdziecie z uczniami mimo trwających kłopotów w 
oświacie. Zaproponowana przez wydział oferta edukacyjna w tym roku  to ponad 1500 miejsc na salach ćwiczeniowych i wykładowych. 
Stan dostępnych jeszcze zajęć można sprawdzić bezpośrednio na stronie: rejestracja.festiwal.amu.edu.pl. 
Od godz. 18.00 w środę  na stronie wydziałowej pod logiem znaczka festiwalowego i w czwartek w punkcie informacyjnym pojawi się lista 
zajęć zwolnionych w ostatniej chwili, których rezerwacja będzie możliwa jeszcze bezpośrednio na wydziale przez zajęciami.  
 
Proszę zabrać ze sobą bilety z systemu rezerwacyjnego. Na sale wchodzicie Państwo na ich podstawie. W kwestiach dyskusyjnych w celu 
weryfikacji proszę o podanie  prowadzącym nazwiska osoby, która dokonywała rezerwacji. Przypominam Państwu również  o obowiązku 
doprowadzenia uczniów na zarezerwowane zajęcia. W przypadku niestawienia się na zajęciach i nie odwołaniu ich do środy do 
godz.12.00  Dyrekcja Szkoły zostanie powiadomiona o tym fakcie. Pragniemy by nakład wydziału włożony w prace przygotowawcze był w 
100 % wykorzystany przez Państwa uczniów. 
 
Uprzejmie proszę o  sprawdzenie (w załączonym programie) czy nie zmieniło się miejsce wybranych przez Państwa wydarzeń. 
Proponuje wydrukować sobie z profilu założonego w systemie rezerwacyjnym wykaz wszystkich zarezerwowanych zajęć i sporządzenie 
planu dnia dla każdej grupy szkolnej według załączonego wzoru (zał.2). Oświadczenie i wydruk ten jest wiążącą dla obu stron częścią 
Państwa rezerwacji – my gwarantujemy miejsca Państwa uczniom na zajęciach, a Państwo że uczniowie dotrą na czas w odpowiednie 
miejsca. 
 
Wierzymy, iż w czwartek Wydział Biologii UAM  odwiedzi około tysiąca uczestników. Będzie to wymagało od nas, i od Państwa - 
opiekunów grup szkolnych sporej sprawności organizacyjno – porządkowej. Dlatego też pozwolę sobie w tym miejscu przekazać 
Państwu garść przydatnych wskazówek i informacji: 

 w przypadku dużych grup szkolnych proszę obowiązkowo podzielić uczniów wcześniej na mniejsze grupy (12-15 osobowe) i 
sporządzić plan dnia dla każdej z nich - tak by uczniowie konkretnie wiedzieli, o której godzinie na jakie zajęcia idą w trakcie dnia; 

 po wejściu do budynku, ze względów bezpieczeństwa, bardzo proszę w pierwszej kolejności zadbać o to by uczniowie sprawnie 
i szybko znaleźli się na wykładach i warsztatach - szczególnie jeżeli ich plan dnia rozpoczyna się od zajęć zarezerwowanych;  
będę bardzo wdzięczna za zwrócenie uwagi na to by nie tarasować drzwi wejściowych; 

 sale wykładowe mają swoich opiekunów, którym przed wejściem trzeba zgłosić nazwisko osoby wprowadzającej uczniów na salę 
lub pokazać bilet; odpowiadają Oni za sprawną wymianę uczniów na salach i służą wszelką pomocą; 

 doprowadzanie uczniów do konkretnych sal z warsztatami i wystawami ułatwią Państwu osoby z transparentami, 
na których będą widniały nazwy zajęć i godziny ich rozpoczęcia; osoby te sprawnie wyprowadzą grupę uczniów z holu i zadbają o 
to, by uczestnicy trafili we właściwe miejsce; w przypadku zajęć zwolnionych w ostatniej chwili na tabliczce pojawi się napis „dla 
chętnych” – wówczas może z nich skorzystać każdy zainteresowany; 

 po odprowadzeniu uczniów na pierwsze zajęcia proszę udać się do punktu informacyjnego przy portierni i zgłosić dotarcie 
grupy podając: imię i nazwisko osoby rezerwującej zajęcia; liczbę uczestników, z którymi Państwo dojechali  
na festiwal; oraz odebrać przygotowane dla Państwa materiały; 

 w informacji każdy z Państwa otrzyma również identyfikator „OPIEKUN GRUPY” o noszenie którego apeluję;  
proszę przypiąć otrzymaną plakietkę w widocznym miejscu; w razie ewentualnej ewakuacji będziecie Państwo dla nas i dla 
uczniów lepiej zauważalni;  

 na kampusie będzie mobilny punkt medyczny - w razie potrzeb proszę kierować się prosto do punktu informacji; 
 uaktualniony program festiwalu znajdziecie Państwo w załączniku mojego maila i na stronie wydziału; proszę sprawdzić w nim 

ostateczne godziny i sale zarezerwowanych zajęć. 
 
Serdecznie zapraszam, życzę wielu niezapomnianych wrażeń i chętnie służę pomocą 
dr hab Bożena Sikora – Wydziałowy Koordynator XXI PFNiSz 
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