Program
Czwartek, 23 października 2014 r.
10.00-10.30 Uroczyste otwarcie Pomorskich Dni Energii 2014 z udziałem Mieczysława
Struka, marszałka województwa pomorskiego, oraz Ryszarda Świlskiego, członka zarządu
województwa pomorskiego.
10.00 – 17.00 Indywidualne zwiedzanie stanowisk interaktywnych PDE 2014
Zaplanowane atrakcje na stoiskach
Przypominamy, że tego dnia zaczynają się równolegle w AmberExpo targi TechniconInnowacje, Re:Miasto, „Czas na młodzież” oraz międzynarodowy kongres Smart
Metropolia

Piątek, 24 października 2014 r.
10.00 – 16.00 Indywidualne zwiedzanie stanowisk interaktywnych PDE 2014
Zaplanowane atrakcje na stoiskach
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Zaplanowane atrakcje na stoiskach
Wystawcy przygotowali dla odwiedzających Pomorskie Dni Energii 2014 masę ciekawych
atrakcji w postaci pokazów, eksperymentów i warsztatów oraz konkursów z wiedzy o energii,
które będą odbywać się przez cały czas trwania imprezy. Tematem głównym wydarzenia będą
odnawialne źródła energii.
Podczas Pomorskich Dni Energii 2014 będzie można między innymi:
•
•

•
•
•
•

dowiedzieć się więcej o programie Prosument – dofinansowanie mikroinstalacji OZE
z klocków lego stworzyć własny pojazd i wybrać jakim rodzajem energii ma być
zasilany. Wiatrowa? słoneczna? Wybór należy do Ciebie. Zbuduj auto i stań do
wyścigu
dzięki elektrycznej układance, zapoznać się z procesami, jakie związane są z prądem
zobaczyć jak wyprodukować energię z cytryny
dowiedzieć się jaki wpływ na zdrowie mają różne źródła energii
usiąść za kółkiem gdyńskiego trolejbusu

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dzięki prezentacjom multimedialnym dowiedzieć się jak odzyskuje się energię z
wirującego silnika i z procesu hamowania
zobaczyć jak ekologiczną formą transportu jest gdyński trolejbus, który został
uhonorowany prestiżową nagrodą RegioStars 2014 w kategorii „CityStar – inwestycje
w publiczny transport miejski zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju”
zobaczyć na własne oczy najbardziej ekologiczny pojazd w Polsce Eco CarPG, który
nie produkuje spalin a wodę
dzięki kamerze termowizyjnej dowiedzieć się, jakimi drogami ucieka energia cieplna z
Twojego domu
dowiedzieć się więcej o łupkach, o tym jak się go poszukuje i wydobywa oraz jakie
ma to znaczenie dla środowiska naturalnego
zobaczyć makietę wieży wiertniczej, narzędzia wiertnicze oraz dwa okazy sylurskich
łupków gazonośnych z obszaru Gór Świętokrzyskich
zapoznać się jak montowane są kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne
spalić sporo kalorii stając do wyścigu na ergometrze wioślarskim
za pomocą generatora napięcia poznać czym jest elektryczność i co to są ładunki
elektryczne
stworzyć ekologiczną baterię z cytryny, ziemniaków, wody a nawet błota.

To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na odwiedzających Pomorskie Dni Energii
2014.
Zapraszamy

