
Aktivity projektu

DNI ENERGIE NA OLŠ I/OLZIE
Č eský Tě š ín – Cieszyn

• Mezinárodní studentská konference Obnovitelné zdroje energie v teorii a praxi Studenti

stř edních a vysokých š kol prezentují aplikaci obnovitelných energetických zdrojů .

• Diskusní panel Koncepce energetické bezpeč nosti mě st a regionů . Př edstavitelé vě dy,

municipalit, odborných firem, institucí a veř ejnost diskutují o energetické bezpeč nosti.

• Nejoriginálně jš í pohon vozidel š etrný k př írodě Soutě ž propaguje odváž né futuristické

technické ř eš ení pohonu vozidel budoucnosti (i modelů vozidel). Funkč nost exponátu musí být

prezentován na ně které aktivitě Dni energie na Olš i/Olzie.

• Happening Prezentace ekologických aktivit firem a š kol na námě stí/rynku.

• Letní studentská praxe Nabídka spolku TRIANON pro nejaktivně jš í studenty stř edních a

vysokých š kol zejména v EKO aktivitách TRIANON a partnerů . Jedná se o 10-15denní placenou

praxi ve spolku TRIANON.

• Napájeni Sluncem – Vyrob si vlastní kolektor Závě reč ný den letní studentské praxe studenti

vyrobí absorbér solárního kolektoru. Podrobně se seznámí s konstrukcí, instalací a úč inností

solárních panelů . Akce je př ístupná veř ejnosti.

• Nejen Den Země – literární, tvů rč í a výtvarná soutě ž mládež e Soutě ž je dlouhodobá a je

urč ena ž áků m do 15 let a studentů m do 18 let. Literární práce, tvů rč í exponáty a výtvarné

EKOPLAKÁTY př ihlaš ují do soutě ž e š koly a jednotlivci do konce mě síce dubna.

• Putovní EKO cena vyrobena keramickou dílnou Cena je udě lována nejaktivně jš í š kole v

mezinárodních ekologických aktivitách organizovaných Stř edoevropskou skupinou pro integraci

(CEGI).

• Den otevř ených dveř í spolku TRIANON Koná se u př ílež itosti Svě tového dne ž ivotního

prostř edí. Aktivita urč ena pro mládež a dě ti. Úč astníci jsou seznámeni se systémem separace

elektroniky a plastů pro recyklaci. Úč astníci také zhlédnou nejlepš í exponáty soutě ž Nejen Den

Země , tj. literární práce, tvů rč í exponáty např . z odpadu, keramiky a EKOPLAKÁT. Úč astníci jsou

seznámeni s výsledky soutě ž í.

• Mezinárodní workshop Ekologie bez hranic Shrnutí výsledků př eshranič ní partnerské

spolupráce, posouzení úč innosti aplikace teorie v praxi, aplikace vě deckých poznatků v aktivitách

projektu. Stanovení smě rů dalš í spolupráce. Workshop se koná kaž doroč ně v listopadu.

Bliž š í informace mož no získat na vis@ostrianon.cz.

Tento projekt finanč ně podporuje Moravskoslezský kraj a mě sto Č eský Tě š ín.
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