
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania oraz moderowania wydarzenia online, na 
potrzeby programu ESERO-Polska (Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej), którego partnerem 
w Polsce jest Centrum Nauki Kopernik.  

Wydarzenie online jest finałem konkursu o nazwie CanSat. CanSat to międzynarodowy konkurs, 
który polega na samodzielnym skonstruowaniu minisatelitów przez uczniów i uczennice oraz pro-
wadzeniu za ich pomocą badań naukowych.  

Uczestniczyć w wydarzeniu finałowym online będzie około 55 osób z całej Polski. Wszyscy 
uczestnicy/czki będą łączyć się online z oddzielnych urządzeń. Nie ma potrzeby tworzenia studia. 
Wydarzenie ma odbyć się na komunikatorze internetowym z możliwością podziału na pokoje.  

Więcej o Konkursie CanSat: https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/ 

Zakres prac: 

1. Współpraca z koordynatorem konkursu CanSat od dnia podpisania umowy do 25 kwietnia 
2023r. 

2. Zapewnienie komunikatora internetowego do przeprowadzenia wydarzenia online dla 55 
osób. 

3. Przygotowanie i moderowanie jednodniowego wydarzenia online (5-6 godzin), w języku 
polskim i angielskim, w dniu 20 kwietnia 2023. 

4. Przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia według ramowego planu we 
współpracy z koordynatorem CanSat:  
    
8:45 - 9.00 Rejestracja uczestników, powitanie 
Slajd powitalny, slajd z podstawowymi instrukcjami, muzyka w tle, moderator/ka wita dołą-
czających 
9:00 - 9.15 Otwarcie spotkania i jak poruszać się na komunikatorze  
9:15 - 9.45 Zapoznanie się i integracja osób uczestniczących (metoda i narzędzie do usta-
lenia z koordynatorem CanSat) 
9:45 - 11.00 Prezentacje zespołów cz.I (3 zespoły) 
Każdy zespół ma 15 minut na prezentację i 5 minut na pytania od jury 
11:00 - 11.15 Przerwa 
11:15 - 12:30 Prezentacje zespołów cz.II (3 zespoły) 
12:30 - 14:00 Obrady jury  
dla uczestników i uczestniczek integracja i ewaluacja projektu z moderatorem/ką (według 
ustaleń z koordynatorem CanSat) 
14:00 - 14.30 Przerwa 
14.30 – 14.45 Finał: ogłoszenie wyników  
Uroczyste ogłoszenie wyników przez jury - wizualne przedstawienie zwycięskiego zespołu 
Wystąpienie przedstawicieli sponsorów i organizatorów 
14.45 - 15.15 Sesja Q&A z udziałem jury i przedstawicieli ESERO w formule Word Cafe 
(podział na pokoje) 

https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/


 
 

5. Przeprowadzenie wydarzenia próbnego z koordynatorem CanSat przed 14.04.2022r. 
6. Przygotowanie scenografii online wydarzenia przy współpracy z koordynatorem CanSat 

(slajdy, efekty wizualne). 
7. Przygotowanie wirtualnego zaproszenia na wydarzenie dla uczestników do 14.04.2023r.. 
8. Zapewnienie oprawy muzycznej wydarzenia (efekty dźwiękowe, muzyka podczas przerw). 
9. Rejestracja wydarzenia online i przekazanie nagrania do 25.04.2023r. drogą elektroniczną 

koordynatorowi CanSat w formacie MP4. 
 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Od dnia zawarcia umowy do dnia 25 kwietnia 2023 r. 


