
Regulamin Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 

1. Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN) jest organizowany przez Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, 

Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademię 

Wychowania Fizycznego, Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, Akademię Sztuk Teatralnych im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego, 

Papieski Wydział Teologiczny, Akademię Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki oraz dwa Instytuty PAN: 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych. 

2. DFN jest współorganizowany przez placówki naukowe, dydaktyczne, organizacje społeczne i  przedsiębiorstwa. 

Przyjęcie do grona współorganizatorów wymaga pisemnego zgłoszenia i akceptacji zgłoszenia przez koordynatora 

środowiskowego DFN.  

3. Przedsięwzięcia festiwalowe organizowane przez poszczególnych organizatorów i współorganizatorów są 

koordynowane przez etatowego pracownika organizatora lub współorganizatora. Powołuje go kierownik jednostki  

4. Organizatorzy i współorganizatorzy odpowiadają za imprezy przez nich prowadzone. 

5. DFN organizowany jest jako Edycja Stacjonarna na terenie Wrocławia i jako Edycja Regionalna w pozostałych 

miastach na terenie  Województwa Dolnośląskiego 

6. Włączenie miasta do Edycji Regionalnej DFN następuje na podstawie zgłoszenia przesłanego przez władze 

miejskie, zaakceptowanego przez koordynatora środowiskowego DFN. 

7. W regionie powoływany jest koordynator regionalny DFN, który koordynuje przedsięwzięcia festiwalowe w 

regionie i ustala regionalny program festiwalu.       

8. Całość Dolnośląskiego Festiwalu Nauki jest koordynowana przez Biuro Festiwalu działające przy Uniwersytecie 

Wrocławskim. Działalność biura jest wspomagana etatowymi pracownikami organizatorów. 

9. Biuro DFN jest zarządzane przez koordynatora środowiskowego, który jest pełnomocnikiem  Przewodniczącego 

Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Koordynator środowiskowy powoływany jest na  

4-letnią kadencję przez przewodniczącego Kolegium. 

10. Koordynator DFN powołuje swojego zastępcę i pełnomocników. 

11. Koordynator DFN reprezentuje Festiwal  w kontaktach z organami zewnętrznymi, jak również  występuje w 

imieniu Festiwalu w staraniach o pozyskanie funduszy na cele organizacyjne. 

12. DFN jest finansowany dzięki dotacjom instytucji państwowych, samorządowych, sponsorów  i fundacje, jak 

również wkłady własne organizatorów.  

13. Współorganizatorzy ponoszą całość kosztów imprez przez nich organizowanych.  

14. Procedura zgłaszania imprez festiwalowych i zasady bezpieczeństwa zawarte są w dokumentach „Tryb zgłaszania 

imprez DFN i zasady bezpieczeństwa” i „Tryb zgłaszania imprez DFN z wykorzystaniem materiałów 

niebezpiecznych”.  

15. Celami Festiwalu są: 

 popularyzacja, upowszechnienie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw, 

 pokazanie efektów i korzyści płynących z badań naukowych, 

 przybliżenie warsztatu pracy naukowca, 

 pokazywanie zastosowań osiągnięć naukowych w gospodarce, przemyśle i w życiu codziennym, 

 zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami nauki i opłacalności inwestowania w nią, 

 pomoc młodzieży w wyborze kierunku studiów, 

 propagowanie inicjatyw edukacyjnych i wspieranie uzdolnionej młodzieży, 

 promocja Dolnego Śląska jako regionu o bogatych tradycjach i osiągnięciach naukowych. 

16. DFN jest imprezą bezdochodową, odbywającą się w cyklach rocznych. 

17. Organizatorzy i współorganizatorzy zobowiązują się do zaakceptowania regulaminu DFN i dokumentów 

regulujących działalność Festiwalu. 

18. Instytucja traci status organizatora lub współorganizatora DFN w sytuacji kiedy: a/ pisemnie zrezygnuje z udziału 

w DFN, b/ przez trzy kolejne lata nie angażuje się w organizację DFN. 

 


