
Sopot 5 – 7 kwietnia 2017 roku

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Koło naukowe  Wydarzenie Krótki opis Dzień Godzina Sala

Szko³a Podstawowa: klasy 1 3 – 

Morskie Koło 
Naukowe

Zaginione skarby mórz

Czeka na Ciebie przedstawienie z filmu „Piraci z Karaibów”. 
Poznasz tradycyjne wyposażenie każdego pirata i jego statku, dowiesz się 
gdzie faktycznie można spotkać piratów oraz staniesz się poszukiwaczem 
skarbu!

5.04.2017 10.00 12.00– 8

Koło Naukowe  
Elektronicznego 
Biznesu

Podró¿ na tajemnicz¹ 
wyspê Internetu

Wybierz się z nami w piracką przygodą na wyspę Internetu! 
Jak myślisz, czy piratom przydałby się Internet? 
Co mogliby dziś wykorzystać na statku? Zagraj z nami!

6.04.2017 9.30 – 11.00 C 204

Morskie Koło 
Naukowe

Dlaczego Ba³tyk jest 
s³ony?

Wszyscy wiemy, że woda w Morzu Bałtyckim jest słona. Czy jednak wiesz 
dlaczego? Zobacz przedstawienie pt. „Dlaczego Bałtyk jest słony?”, 
a dowiesz się skąd w Bałtyku wzięła się sól. Odkryjesz jakie ssaki żyją 
w naszym polskim morzu, a dzięki piosence nauczysz się jak zbudować 
prawdziwy okręt! Przeżyjmy razem wspaniałą morską przygodę!

6.04.2017 10.00 – 12.00 8

Szko³a Podstawowa: klasy 4 – 6

Koło Naukowe 
Handlu Zagranicznego 
"HaZet"

Dlaczego Chińczycy 
mówią językiem 
mandaryńskim i jedzą 
pałeczkami?

Dzięki naszym warsztatom dowiesz się jak w Japonii brzmiałoby Twoje 
imię oraz jak je zapisać.  Postaramy się przedstawić jak najwięcej 
ciekawostek na temat Azjatyckiego Świata, np.: czym różni się smok 
chiński od japońskiego, jak skutecznie używać pałeczek. 
Zabawa w formie konkursu z nagrodami! 

5.04.2017 9.00 11.00– C 204

Koło Naukowe 
Europejskie Forum 
Integracji

Unia Europejska 
z przymrużeniem oka

Dlaczego marchewka jest owocem? Dlaczego ślimak jest rybą? 
Na te i inne pytania odpowiemy podczas prezentacji dotyczącej zabawnych 
ciekawostek na temat UE.

5.04.2017 11.15 – 13.15 C 204

Koło Naukowe
Konsylium

 Wyścig małych 
ekonomistów

Lubisz planszówki? – z nami będziesz miał okazję stać się częścią wielkiej 
gry! O zwycięstwie zadecyduje nie tylko tradycyjny rzut kostką, ale przede 
wszystkim znajomość ekonomii, z którą spotykasz się codziennie – nawet 
o tym nie wiedząc. 

7.04.2017 9.4  – 5 11.15 C 209

dr Magdalena 
Mosionek-Schweda

Skarbonka czy bank  
„Gdzie jest najlepsze 
miejsce dla moich 
oszczędności?”

–
Bank może zbankrutować, świnkę skarbonkę łatwo rozbić. 
Gdzie jest najlepsze miejsce dla Twoich  oszczędności? 
Odpowiedź na to pytanie poznasz podczas wspólnej zabawy! 

7.04.2017 11.30 13.00– C 201

BAŁTYCKI
FESTIWAL
EKONOMICZNY

81 – 824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121

Wstêp wolny po dokonaniu rezerwacji pod adresem 
festiwalekonomiczny@gmail.com
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