
    konkursy z nagrodami, koło fortuny – odpowiedz na pytanie i zgarnij nagrodę
    odpUSZkuj się - ekokiosk 
    strefa chilloutu

    oczyszczamy Bałtyk
    jak chronić środowisko morskie 
    Mikroplastik – z czym to się je 
    wiatrak na energię solarną - jak to działa
    niebezpieczny olej 
    wiązanie węzłów marynarskich 
    w rybackiej sieci 
    papierki lakmusowe, czyli sprawdzamy twardość wody, 
    czy wiesz, co żyje w Bałtyku - quizy
    cumowanie łodzi – zarzuć węzeł na poler 
    origami i wyścigi statków

Strefa Pomorza Zachodniego na Pol’and’Rock Festiwal

31.07.2021 r. Sobota
Akademia Morska w Szczecinie
12.00–18.00 Zaprezentujemy projekty:

MARELITT BALTIC - sieci widma z WWF Polska 
SBOIL - nowatorska ekologiczna zapora zwalczająca rozlewy olejowe na wodach 
EUFAL lub Low Carbon Logistics - miejska logistyka towarowa oparta o niskoemisyjne formy transportu 

Ponadto zapraszamy do zabawy i pokazów: 
    oczyszczamy Bałtyk
    jak chronić środowisko morskie 
    Mikroplastik – z czym to się je 
    wiatrak na energię solarną - jak to działa
    niebezpieczny olej 
    wiązanie węzłów marynarskich 
    w rybackiej sieci 

Ponadto zapraszamy na „morskie” zabawy: 
    papierki lakmusowe, czyli sprawdzamy twardość wody 
    czy wiesz, co żyje w Bałtyku - quizy
    cumowanie łodzi – zarzuć węzeł na poler 
    origami i wyścigi statków.

„Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”
13.00-14.00 „ Gdzie człowiek nie może, tam robota pośle” pokaz prototypu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
15.00-16.00 „Matrix czy nowa rzeczywistość – automatyzacja w służbie społeczeństwu” pokaz prototypu ZUT
16.00-18.00 Strefa kreatywności: 
    ciekawostki inżynierów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
    nauka i twórczość inspirowana naturą - lawendowe DIY  

Strefa gier planszowych: „Mobiliada czyli rodzina Mobilków w podróży” 
12.00-16.00 - Nauka gry „Mobiliada czyli Mobilki w podróży” 
16.00-18.00 - Turniej gry „Mobiliada czyli Mobilki w podróży”. Wygraj gadżety Pomorza Zachodniego 
12.00-18.00 – Skorzystaj z bezpłatnej wypożyczalni planszówek

Uniwersytet Szczeciński 
12.00 - 17.00 - Wystawa: Herbarium Stetinense 
12.30 - 13.00 ,,Smoki i tęcza. Dlaczego warto rozpoznawać grzyby?” - prowadzący: Karolina Beker, Mateusz Bocian
15.30 – 16.00 ,,Czy starożytni Majowie mieli rację? Rzecz o roślinach trujących.” - prowadzący: Karolina Beker, Mateusz Bocian
12.00-17.00 
    konkursy z nagrodami, koło fortuny – odpowiedz na pytanie i zgarnij nagrodę
    odpUSZkuj się - ekokiosk 
    strefa chilloutu

Akademia Morska w Szczecinie
12.00–18.00 Zaprezentujemy projekty:

MARELITT BALTIC - sieci widma z WWF Polska 
SBOIL - nowatorska ekologiczna zapora zwalczająca rozlewy olejowe na wodach 
EUFAL lub Low Carbon Logistics - miejska logistyka towarowa oparta o niskoemisyjne formy transportu 

Ponadto zapraszamy do zabawy i pokazów: 
    oczyszczamy Bałtyk
    jak chronić środowisko morskie 
    Mikroplastik – z czym to się je 
    wiatrak na energię solarną - jak to działa
    niebezpieczny olej 
    wiązanie węzłów marynarskich 
    w rybackiej sieci 
    papierki lakmusowe, czyli sprawdzamy twardość wody, 
    czy wiesz, co żyje w Bałtyku - quizy
    cumowanie łodzi – zarzuć węzeł na poler 
    origami i wyścigi statków

 „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”
13.00-14.00 „Gdzie człowiek nie może, tam robota pośle” pokaz prototypu ZUT 
15.00-16.00 „Matrix czy nowa rzeczywistość – automatyzacja w służbie społeczeństwu” pokaz prototypu ZUT
16.00-18.00 Strefa kreatywności- ciekawostki inżynierów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
12.00-18.00 Naukowcy w walce z pandemią - pokaz filmów na temat projektów „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

Strefa gier planszowych: „Mobiliada czyli rodzina Mobilków w podróży” 
12.00-16.00 - Nauka gry „Mobiliada czyli Mobilki w podróży” 
16.00-18.00 - Turniej gry „Mobiliada czyli Mobilki w podróży”. Wygraj gadżety Pomorza Zachodniego 
12.00-18.00 – Skorzystaj z bezpłatnej wypożyczalni planszówek

Uniwersytet Szczeciński 
12.00-17.00 
    konkursy z nagrodami, koło fortuny – odpowiedz na pytanie i zgarnij nagrodę
    odpUSZkuj się - ekokiosk 
    strefa chilloutu

Morskie Centrum Nauki (MCN)
12.00-20.00 Zapraszamy na wystawę eksponatów związanych z żeglugą. Wśród nich:
    zobaczycie Wielki Kran „niekończącej się” wody
    dowiecie się, jak działa śluza 
    i jak wygląda wasze imię w kodzie flagowym

Strefa chilloutu
12.00-22.00 Odwiedź strefę Pomorza Zachodniego i wyluzuj 

Wystawa fotografii: „Przyjaciel na całe życie” 

 Cukin Street Art
12.00-18.00 „InstaSkrzydła”

Strefa eko
12.00-14.00 Warsztaty eko: „Zmaluj Sobie Pióro”, „Bądź Fluo”

Morskie Centrum Nauki (MCN)
12.00-20.00 Zapraszamy na wystawę eksponatów związanych z żeglugą. Wśród nich:
    zobaczycie Wielki Kran „niekończącej się” wody
    dowiecie się, jak działa śluza 
    i jak wygląda wasze imię w kodzie flagowym

Strefa chilloutu
12.00-22.00 Odwiedź strefę Pomorza Zachodniego i wyluzuj 

Wystawa fotografii: „Przyjaciel na całe życie” 

 

Strefa dziecięca: obudź w sobie dziecko
12.00-18.00 bądź eko - zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, bańki mydlane 
13.00-17.00 wszystko, co chcesz wiedzieć o pszczołach; „Zrób pszczole poidełko” - warsztaty 

Strefa eko
12.00-14.00 Warsztaty eko: „Stone Paiting”
14.00-22.00 „Zieleń na wynos” – zabierz kawałek zielonej scianki ze sobą

Strefa eko
12.00-14.00 Warsztaty eko: „Wiławianki”

Strefa dziecięca: obudź w sobie dziecko
12.00-18.00 bądź eko - zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, bańki mydlane 
13.00-17.00 wszystko, co chcesz wiedzieć o pszczołach; „Zrób pszczole poidełko” - warsztaty 

29.07.2021 r. Czwartek 30.07.2021 r. Piątek
Akademia Morska w Szczecinie
12.00–18.00 Zaprezentujemy projekty:

MARELITT BALTIC - sieci widma z WWF Polska 
SBOIL - nowatorska ekologiczna zapora zwalczająca rozlewy olejowe na wodach 
EUFAL lub Low Carbon Logistics - miejska logistyka towarowa oparta o niskoemisyjne formy transportu 

Ponadto zapraszamy do zabawy i pokazów: 

„Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”
12.30-13.00 ,,Od pomysłu do przemysłu, czyli wynalazczość w dobie pandemii" – prowadzenie: dr hab. Robert Nowak, dr inż. Paweł 
Wityk, dr Dorota Kostrzewa-Nowak, Uniwersytet Szczeciński 
13.00-14.00  „ Gdzie człowiek nie może, tam robota pośle” pokaz prototypu ZUT
15.30-16.00 ,,Jak biolog spotkał chemika i co z tego wynikło?" - prowadzenie: dr hab. Robert Nowak, dr inż. Paweł Wityk, dr Dorota 
Kostrzewa-Nowak, Uniwersytet Szczeciński
16.00-17.00 „Matrix czy nowa rzeczywistość – automatyzacja w służbie społeczeństwu” pokaz prototypu ZUT
17.00-18.00 Strefa kreatywności - ciekawostki inżynierów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
12.00 -18.00 W przerwach: Naukowcy w walce z pandemią - pokaz filmów na temat projektów „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

Strefa gier planszowych: „Mobiliada czyli rodzina Mobilków w podróży” 
12.00-16.00 - Nauka gry „Mobiliada czyli Mobilki w podróży” 
16.00-18.00 - Turniej gry „Mobiliada czyli Mobilki w podróży”. Wygraj gadżety Pomorza Zachodniego 
12.00-18.00 – Skorzystaj z bezpłatnej wypożyczalni planszówek

Uniwersytet Szczeciński 
12.00-17.00 

Morskie Centrum Nauki (MCN)
12.00-20.00 Zapraszamy na wystawę eksponatów związanych z żeglugą. Wśród nich:
    zobaczycie Wielki Kran „niekończącej się” wody
    dowiecie się, jak działa śluza 
    i jak wygląda wasze imię w kodzie flagowym

Strefa chilloutu
12.00-22.00 Odwiedź strefę Pomorza Zachodniego i wyluzuj 

Wystawa fotografii: „Przyjaciel na całe życie” 

 

Strefa dziecięca: obudź w sobie dziecko
12.00-18.00 bądź eko - zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, bańki mydlane 
13.00-17.00 wszystko, co chcesz wiedzieć o pszczołach; „Zrób pszczole poidełko” - warsztaty 
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