Serdecznie zapraszamy na pięciodniowy wyjazd do Krakowa
Tematy przewodnie wyjazdu to:

„Odnawialne Źródła Energi” oraz „Budownictwo Pasywne”
Wyjazd odbędzie się w dniach 14-19 kwietnia 2013r

Dzięki uprzejmości Koło Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” przy AGH
Kraków mamy okazję uczestniczyć w 3. edycji festiwalu „OZE Day”, którego głównym celem
jest promowanie odnawialnych źródeł energii.
Przez 2 dni będziemy mogli zaczerpnąć wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim
praktycznej, podczas prowadzonych darmowych warsztatów z specjalistami z różnych firm
zajmujących się na co dzień technika solarną, biomasą czy coraz popularniejszymi pompami
ciepła.
Szczegóły festiwalu na stronie projektu:
http://www.oze-day.agh.edu.pl
http://www.oze-day.agh.edu.pl/index.php/program-oze-day-2013
http://www.oze-day.agh.edu.pl/index.php/darmowe-warsztaty-oze-fotowoltaika

Kolejnym punktem wyjazdu będzie całodniowy turniej piłki nożnej rozgrywany w I
Zielonej Hali Sportowej w Polsce. Będzie to dzień który zapewni nam najwięcej emocji ze
względu na rozgrywki sportowe, w którym Nasze Koło Naukowe oczywiście tez uczestniczy.
Nie obędzie się bez zwiedzenia od kuchni dopiero co oddanej do użytku hali sportowej.
Przewodnikami wycieczki po obiekcie będę Panowie z firmy Architektura Pasywna, którzy są
twórcami projektu tego wspaniałego obiektu.
Dla miłośników budownictwa pasywnego będzie to zapewne mało, dlatego
odwiedzimy ponownie Laboratorium OZE w Miękini , które w tym wypadku zostało
przebudowane i doprowadzone do standardu pasywnego.

Podczas wyjazdu zwiedzimy m.in. :
•

Halę Sportową Uniwersytetu Rolniczego –I Zielona Hala Sportowa w Polsce, oddana
oficjalnie do użytku 22.03.2013

•

Laboratorium edukacyjno–badawcze odnawialnych źródeł i poszanowania energii
AGH – pierwsze tego typu laboratorium w Polsce, które oferuje szerokie
możliwości edukacyjno-badawcze studentom.

Więcej o w/w obiektach możecie poczytać na stronie: http://www.architekturapasywna.pl

Plan wyjazdu
Niedziela 14 kwietnia
• 15:15 – zbiórka na Dworcu Głównym PKP Poznań
• 15:53 – 22:51 przejazd do Krakowa
• 23:00 – przejazd do miejsca zakwaterowania i nocleg
Poniedziałek 15 kwietnia
• 9:00 – 10:00 – zbiórka i przejazd do firmy Frapol
• 10:00 – 16:00 – szkolenie i zwiedzanie zakładu produkcyjnego
• 16:30 – czas wolny
Wtorek 16 kwietnia
• 9:00 – 10:00 – zbiórka i przejazd na teren AGH Kraków
• 10:00 – 17:00 – udział w targach, konferencjach podczas OZE- Day
• 17:30– 19-00 - przejazd do Laboratorium OZE w Miękini
Środa 17 kwietnia
• 8:00 - 10:00 – zbiórka i uczestnictwo w warsztatach
• 10:00 – 17:00 – uczestnictwo w warsztatach poświęconych OZE
• 17:00 – czas wolny
Czwartek 18 kwietnia
• 8:00 – 9:00 – zbiórka i przejazd do firmy HERZ Armatura i Systemy grzewcze
• 9:00 – 16:00 – szkolenie i zwiedzanie zakładu firmy HERZ
• 16:00 – czas wolny
Piątek 19 kwietnia
• 8:00 – 9:00 – zbiórka i przejazd do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
• 9:00 – 10:30 – zwiedzanie hali sportowej UR Kraków
• 10:30 – 14:00 – turniej piłkarski o puchar „I Zielonej Hali Sportowej w Polsce”
• 14:00 –15:00 – przejazd na Dworzec Główny PKP Kraków
• 15:41 – 22:58 – przejazd do Poznania
*Kolejność atrakcji może ulec zmianie

Koszt orientacyjny: 300 zł/os
Cena zawiera:
• koszt przejazdu w dwie strony PKP Poznań-Kraków
• 5 noclegów
• 4 obiady
• ubezpieczenie NNW
• koszt podziękowań dla sponsorów
• koszt przejazdu do Miękini (bus)
Udało się pozyskać częściowe dofinansowanie - refundowane będą:
•
•
•

koszty przejazdu PKP Poznań-Kraków i Kraków-Poznań
koszty wszystkich noclegów
koszt obiadu na terenie laboratorium OZE w Miękini

Koszt komunikacji miejskiej – każdy we własnym zakresie.

Realny całkowity końcowy koszt wyjazdu (po refundacji): ok. 100 zł.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: tomaszjablonski.poznan@gmail.com
Temat wiadomości: Kraków 2013
W treści: Imię i Nazwisko, rok studiów
Z racji rozgrywanego turnieju piłki nożnej – dla każdego uczestnika wyjazdu zostanie
przygotowana okolicznościowa koszulka. Prosimy o podanie w treści e-mail
informacji o preferowanym rozmiarze koszulki (S, M, L, XL) oraz o „pseudonimie”
który ma zostać umieszczony nad numerem zawodnika.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8.04.2013 (poniedziałek) godz. 23:59

