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JAK ZAMÓWIĆ LEKCJE? 

 
Wszystkie lekcje stacjonarne i online w ramach 26 Festiwalu Nauki w Warszawie są 
zamawiane przez stronę internetową. www.festiwalnauki.edu.pl od 8 września. 
Link do lekcji nagranych, które są ogólnodostępne, będzie znajdował się w programie 
na naszej stronie przy danej lekcji. 
 
Każda szkoła chcąca wziąć udział w lekcjach wyznacza JEDNEGO nauczyciela, 
który będzie koordynował wszystkie zapisy. 
 
Aby zapisać swoją szkołę na lekcje należy: 
 

1. Po 29 sierpnia napisać e-mail pod adres sekretariat.festiwal@uw.edu.pl z prośbą 

o HASŁO szkoły. 

2. Zarejestrować się na stronie internetowej, klikając w ikonę [Rejestracja szkoły] 

znajdującą się w prawym górnym rogu. 

3. Wpisać wszystkie dane dotyczące szkoły w odpowiednie pola. 

4. W polu [kod rejestracyjny] wpiszą Państwo HASŁO otrzymane droga mailową.  

5.  Po wpisaniu danych koordynatora oraz przeczytaniu i wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rezerwacji lekcji, kliknąć na końcu 

strony [Utwórz nowe konto]. 

 

Prosimy zwracać uwagę, dla których klas przeznaczona jest wybrana lekcja. 
 
 
Każda szkoła może wybrać wszystkie interesujące ją spotkania. Jeśli na daną lekcje 

będzie więcej zgłoszeń, niż jest miejsc, wtedy 14 września rozlosujemy ją między 

zgłoszonymi szkołami. Wyniki losowania będą widoczne po zalogowaniu. 

 

Do piątku 16 września, do godz. 9, będą Państwo musieli potwierdzić, bądź odrzucić 

otrzymane lekcje, poprzez wybranie odpowiedniej ikony. Lekcje, które zostaną 

potwierdzone, będą automatycznie znikały z systemu zapisów. 

 

W piątek 16 września, ok. godz. 10:00 pojawi się informacja o wszystkich 

dostępnych lekcjach, będzie można je wybrać automatycznie, bez procedury 

losowania. 

 

http://www.festiwalnauki.edu.pl/
mailto:sekretariat.festiwal@uw.edu.pl
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21 września (środa) o północy system zostanie zamknięty.  

 

Po potwierdzeniu uczestnictwa w lekcji, na Państwa koncie pojawi się kontakt do 

koordynatora danej lekcji. Proszę przekazać koordynatorowi bezpośredni kontakt do 

nauczyciela, który będzie uczestniczył w danej lekcji, aby ustalić szczegóły tj. miejsce 

spotkania czy link do lekcji. 

 
W zakładce „Dla szkół” na naszej stronie będziemy umieszczać wszystkie ważne 
dla Państwa informacje. 
 
Z wyrazami szacunku 

 

Sekretariat Organizacyjny Festiwalu Nauki  

   w Warszawie 
 

http://www.festiwalnauki.edu.pl/

