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Festiwal 

 

Największe w Polsce spotkanie młodych 

naukowców o międzynarodowych aspiracjach  

pod patronatem Prezydenta RP*  

 
* w trakcie potwierdzania 



Festiwal Młodych Naukowców 

Konkurs  

Polskie eliminacje do 
dwóch wiodących 

konkursów 
międzynarodowych 

Konferencja  

Niezwykłe kariery 
młodych naukowców 

oraz jak je wykorzystać 
dla Polski 

Warsztaty 

Praktyczne zajęcia w 
laboratoriach dla 

uczniów; komputerowe 
warsztaty dla nauczycieli 

Festiwal 



 Konkurs na oryginalny 
projekt badawczy 
przygotowany przez 
uczniów szkół średnich 
 

 20 finalistów wybranych 
podczas krajowych 
eliminacji 
 

 Zwycięzcy będą 
reprezentować Polskę 
podczas EUCYS 2012 
(Bratysława) oraz Intel ISEF 
2012 (Pittsburgh) 
 

• Intel International Science 
and Engineering Fair® (ISEF) 
to corocznie ponad 1500 
uczniów z 65 krajów, istnieje 
od 1958 roku 
 

• Konkurs Prac Młodych 
Naukowców Unii 
Europejskiej (EUCYS) 
powołany przez Komisję 
Europejską w 1989 roku,  
uczestnicy pochodzą z 37 
krajów 
 
 

Konkurs 



 Konferencja z udziałem 
młodych naukowców, którzy 
osiągnęli sukces w nauce, 
biznesie lub administracji w 
Polsce i zagranicą 
 

 100 uczestników: 
nauczyciele, menedżerowie, 
popularyzatorzy nauki 

 
 Wystąpienia i dyskusja 

panelowa 

 
• Wprowadzenie: kierunki 

postępu technologicznego 
we współczesnym świecie 
 

• Wykład na temat znaczenia 
silnego zaplecza R&D oraz 
oraz komercjalizacji 
innowacyjnych technologii 
 

• Panel dyskusyjny z udziałem 
prelegentów i moderatora 

Konferencja 



 Warsztaty dla nauczycieli o 
znaczących osiągnięciach w 
promowaniu młodych 
talentów oraz dla ich 
podopiecznych 
 

 60 nauczycieli i 60 uczniów 
 

 Pokaz w Planetarium 
połączony z koncertem 
kończącym warsztaty 

• Warsztaty w laboratoriach 
dla dwóch grup uczniów 
polegające na 
przeprowadzaniu 
eksperymentów 
 

• Interaktywne zajęcia dla 
nauczycieli o metodach 
opieki nad młodymi 
talentami oraz 
komputerowe warsztaty z 
wykorzystaniem platformy 
online 
 
 
 

Warsztaty 



Program 

Dzień 1 

Inauguracja Festiwalu Młodych Naukowców  
(powitanie, wystąpienie VIP, wykład alumni) 

Zamknięta sesja 
finalistów i jury 

Obrady jury 

Wystąpienia 
prelegentów 

Panel dyskusyjny 

Warsztaty dla 
nauczycieli i uczniów 

Pokaz w Planetarium 

Dzień 2 

Otwarta sesja 
plakatowa finalistów 

Ogłoszenie wyników 
Konkursu  

Wręczenie nagród 
(VIP) 

Zakończenie 
Festiwalu 



Do poparcia idei Festiwalu zapraszamy 

odpowiedzialne społecznie firmy, które chcą 

aktywnie uczestniczyć w rozwoju kraju  

i nie pozostają zorientowane wyłącznie na 

swoje cele biznesowe 

Partnerzy 



Partnerzy Strategiczni Festiwalu 

Sponsorzy Festiwalu 

* w trakcie potwierdzania 

Organizatorzy Festiwalu 

Patroni Festiwalu 

Organizatorzy i Partnerzy 



Propozycja współpracy 
Partnerzy Strategiczni 

100  tys. zł 
Sponsorzy  
50 tys. zł 

Informacja o Partnerze na 
materiałach informacyjnych 
Festiwalu 

√ √ 
 

Informacja o Partnerze na 
oficjalnej stronie internetowej 
Festiwalu 

√ 
 

√ 
 

Logo Partnera na materiałach 
promocyjnych 

√ 
 

√ 
 

Banery promocyjne i standy 
Partnera podczas inauguracji i 
zakończenia Festiwalu 

√ 

Wyłączny patronat nad wybranym 
wydarzeniem Festiwalu (Konkurs, 
Konferencja, Warsztaty) 

√ 
 

Ufundowanie Nagród Głównych 
Festiwalu (miejsca 1-3) 

√ 

Ufundowanie Nagród Specjalnych 
w Konkursie 

√ √ 



Fundacja Zaawansowanych Technologii 

 
Dr Justyna Glusman, Dyrektor 
j.glusman@fzt.org.pl 
+48 606 288 193 
 
Władysław Halbersztadt, Przewodniczący Rady 
w.halbersztadt@fzt.org.pl 
+48 602 123 878 
 
Biuro: al. Jerozolimskie 51 lok. 5, 00-697 Warszawa 
Siedziba: Fontany 12/1, 00-885 Warszawa 
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