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DATA:  

21.05.2020 

MIEJSCE: 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Wita Stwosza 63; 80-308 Gdańsk 

 

ORGANIZATOR 

Chemiliada jest organizowana przez Radę Samorządu Studentów Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wsparciem kół naukowych działających 

na WCh UG oraz społecznie aktywnymi studentami uczelni. 

     

 

KIM JESTEŚMY ? 

Rada Samorządu Studentów WCh UG zrzesza członków z różnych roczników 

oraz kierunków działających na Wydziale Chemii. Oprócz organizowania 

Chemiliady działamy prężnie w okolicznościowych eventach na Uczelni taki jak 

Chemiween, Chemiłajki, Dni Otwarte Wydziału Chemii, Targi Akademia  

w Gdańsku, Dni Zrównoważonego Rozwoju oraz Konferencji Naukowej „Chemia 

– Biznes – Środowisko”.  

 

CZYM JEST CHEMILIADA ? 

Chemiliada, czyli Piknik Wydziałowy dla Studentów i Pracowników Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego jest corocznym wydarzeniem organizowanym 

przez studentów WCh UG w trakcie, którego ma miejsce wiele rozmaitych 

konkursów, zabaw, a także zawodów sportowych. Jest imprezą cykliczną, która 

odbywa się tradycyjnie na wiosnę, w trzecim tygodniu maja i ma na celu integrację 

środowiska studenckiego i naukowego. Do 2017 roku była częścią 

organizowanych na Uniwersytecie Gdański „Neptunalii”, a od 2018 roku odbywa 

się w okolicach terminu Juwenaliów Gdańskich.  
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AKTRAKCJE CHEMILIADOWE 

W trakcie trwania imprezy będzie miało miejsce wiele rozmaitych konkursów, 

zabaw, a także zawodów sportowych, takich jak: przeciąganie liny, loteria fantowa 

oraz rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki i tenisa stołowego. Tradycyjnie 

odbędzie się bieg chemiliadowy wokół Wydziału Chemii UG. Całą imprezę 

zwieńczy uroczyste odsłonięcie wydziałowej niespodzianki oraz koncerty  

i muzyka na żywo. Co roku na Chemiliadzie pojawia się około 400 osób ze 

środowiska studenckiego, jak i naukowego.  

GRILL I PIWO  

Pyszna kiełbaska i zimne piwko, przy upalnym majowym słońcu stało się już 

tradycją chemiliadowych atrakcji, co sprawia, że Chemiliada ma rozpoznawanych 

charakter pikniku, którą wspominają wszyscy pracownicy Uczelni oraz są 

zachwyceni nowi studenci pierwszego roku.  

CZEGO OCZEKUJEMY ? 

Na zorganizowanie Chemiliady społeczność akademicka nie dysponuje 

wystarczającymi środami. Dlatego kierujemy do Państwa serdeczną prośbę  

o pomoc w organizacji tego wydarzenia. Impreza trwa prawie cały dzień, zatem 

organizujemy dużo konkursów dla studentów i dlatego każde, nawet najmniejsze 

wsparcie, będzie przez nas przyjęte i przyczyni się do wspólnego sukcesu 

organizacyjnego. Oczekiwane wsparcie może być w postaci:  

• środków pieniężnych przekazanych przez umowę z Uniwersytetem 

Gdańskim (jako sponsor główny); 

• sfinansowanie nagród lub rzeczy potrzebnych w organizacji imprezy 

(faktura na Państwa firmę); 

• nieodpłatne wykonanie usług będącą dodatkową atrakcją imprezy; 

• gadżety w postaci min.: długopisów, notesów, kubków, koszulek, torebek 

ozdobnych, powerbanków, breloków, urządzeń pamięci przenośnej 

PROMOCJA FIRMY  

W zamian za pomoc proponujemy Państwu możliwość rozstawienia swoich 

materiałów promocyjnych podczas wydarzenia, a także miejsce pod logo na 

oficjalnym plakacie, który poza gmachem Wydziału Chemii pojawi się na 

oficjalnej stronie Samorządu Studentów oraz na stronach (oraz grupach) 

społecznościowych związanych z naszą społecznością akademicką. Istnieje 

również możliwość rozstawienia roll-upu oraz oferujemy pomoc w promocji 

Państwa firmy.  

Oczywiście w dniu Chemiliady otrzymają Państwo oficjalne podziękowania  

na scenie oraz jeśli Państwo sobie zażyczą oficjalne podziękowanie pisemne.  
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Mateusz A. Baluk 

e-mail: mateuszadam96@gmail.com 

telefon: 783343995 

Anna M. Czaja  

e-mail: czaja.ania@yahoo.com 

telefon: 669597627 

KONTAKT DO NAS 

Chcielibyśmy, aby Chemiliada była przeprowadzona w sposób profesjonalny  

i zapewniła uczestnikom, zarówno odpoczynek, dobrą zabawę, jak i satysfakcję. 

Serdecznie zachęcamy do współpracy i liczymy na Państwa pomoc w organizacji 

tegorocznego pikniku na Wydziale Chemii UG.  

Z wyrazami szacunku,  

 

 

Kontakt: 

 

 

   

 

 

 

 

 

CHEMILIADA W INTERNECIE  

Zapraszamy na oficjalne strony Chemiliady: 

• www.chemiliada.com.pl  

• strona na Facebooku: www.facebook.com/chemiliada 

• strona na Instagramie: www.instagram.com/chemiliada 

oraz na strony internetowe organizatorów i organizacji pomagających: 

• Samorząd Studentów Facebook: www.facebook.com/RSSWChUG 

• Naukowe Koło Chemików UG: www.nkch.ug.edu.pl  

• Koło Naukowe Ochrony Środowiska: www.knos.ug.edu.pl   

• Koło Naukowe Biznesu Chemicznego: www.knbc.ug.edu.pl  
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