Information
til rekvirenter
Hvem kan bestille?

Alle, der kan samle et publikum af grundskole- eller
gymnasieelever, kan bestille foredrag.

Hvad koster det?

Foredraget er gratis. Dog skal du betale
foredragsholderens transportomkostninger samt
evt. omkostninger til overnatning, hvis det er
nødvendigt. I kataloget på hjemmesiden kan du
under oplysningerne om foredragsholderne se, hvor
i landet de skal rejse fra, og dermed hvor meget du
skal betale i transport. Kører foredragsholderen i bil,
afregnes der efter statens takst. Husk at afklare om
der afregnes efter lav eller høj takst.

arbejdsindsats i at koordinere, hvem der kan holde
foredrag hvor og hvornår, og det er desværre ikke
noget en computer kan klare helt alene. Derfor vil du
nogle gange opleve, at der er lidt ventetid på at få
svar på jeres bestillinger. Specielt i maj måned, kan
du forvente en længere behandlingstid end normalt.
Vi arbejder så hurtigt vi kan og håber, du vil
være tålmodig.

Når du modtager en bekræftelse
på foredraget

Et foredrag varer 45 min., med mindre andet
er angivet.

Når du modtager en bekræftelse på, at du
har fået dit ønskede foredrag, vil du modtage
foredragsholderens kontaktoplysninger. Inden
foredraget skal afholdes, skal du selv tage kontakt
til foredragsholderen, og I skal sammen aftale
detaljerne om tid, sted og indhold af foredraget.
Det er en god ide også at tale om elevernes
forudsætninger inden foredraget afholdes: Har de
allerede arbejdet med emnet? Har de forberedt
spørgsmål på forhånd? Skal det bruges som optakt
til et nyt emne?

Bestillingsfrist

Højst tre foredrag per skole

Det er vigtigt, at aftalen om transportudgifter
og evt. overnatning er på plads mellem dig og
foredragsholderen, inden foredraget afholdes.

Hvor lang tid varer det?

Du kan bestille et eller flere ønskede foredrag fra
torsdag d. 11. maj kl. 12.00 til 1. september 2017.

Afgiv din bestilling

I kataloget udfylder du bestillingsformularen under
det enkelte foredrag. Efter din bestilling, vil du
modtage en mail, som er kvittering på modtagelsen
af din bestilling. Dette er ikke en bekræftelse af, at
du har fået foredraget, men af at vi har modtaget din
bestilling. Bekræftelse eller afslag sender vi hurtigst
muligt herefter.

Hvad sker der, når vi modtager
din bestilling?

Da vores foredragsholdere arbejder frivilligt, vil
vi gerne gøre det så let som muligt for dem at
deltage i festivalugen. Samtidig vil vi også gerne
prøve at imødekomme så mange bestillinger
som overhovedet muligt. Derfor ligger der en stor

Frem til den 1. juni kan der højst bestilles tre foredrag
per skole, fordi der er meget stor efterspørgsel på
foredragene. Herefter er der åbent for ubegrænset
bestilling af foredrag.

Kataloget opdateres løbende

Vi arbejder stadig videre med at rekruttere
foredragsholdere og indtil 1. august kan der
løbende komme nye foredragstitler til. Hold
øje med det online foredragskatalog her på
naturvidenskabsfestival.dk.

Foredrag kan lukke og åbne igen

Et foredrag lukker for nye bestillinger, når det er
blevet bestilt fem gange. Herefter har du mulighed
for at skrive dig på en venteliste. Efterhånden som vi
får behandlet bestillingerne, vil nogle foredrag åbne
igen. Vi prøver naturligvis at behandle bestillingerne
så hurtigt vi kan.

