
81 – 824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121

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

Sopot 14 – 15 marca 2018 roku
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

BAŁTYCKI 
FESTIWAL 
EKONOMICZNY

Organizator  Wydarzenie Opis Dzień Godzina Sala

Szko³a Podstawowa: klasy 1 – 3

Morskie KN
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!

14.03.2018 10.00 – 12.00 A 8

KN Finansów 
Międzynarodowych

Warto oszczędzać!
Dzięki tej zabawie uświadomisz sobie jaka jest wartość pieniędzy oraz jak nimi zarz¹dzaæ. 
Przy okazji poćwiczysz umiejętność szybkiego dodawania i odejmowania w pamięci.

14.03.2018 10.00 – 12.00 C 104

KN E-Biznesu
Pirat też chciałby 
być vlogerem!

Pirat Jacek od zawsze marzył, aby zostać YouTuberem - pomóżmy mu spełnić jego marzenie!  
Z nami dowiesz się jak działa YouTube i jak bezpiecznie się po nim poruszać. 

14.03.2018 11.00 – 12.30 B 405

NK Logistyki
Co? Gdzie? Kiedy? 
Czyli odkrywanie 
tajemnic logistyki

PrzyjdŸ na warsztaty uczące podstaw logistyki. Dowiesz się, jak właściwie zaplanować 
zabawę, pieczenie ciasta lub budowę domu. Wybierz się z nami w tajemniczy świat logistyki!

15.03.2018 9.30 – 11.00 B 505

Morskie KN Legenda o Ba³tyku Chcesz dowiedzieć się dlaczego Bałtyk jest słony? PrzyjdŸ na spotkanie z nami! 
WeŸmiesz udzia³ w konkursie wiedzy o morzu oraz nauczysz się wiązać węzły żeglarskie.

15.03.2018 10.00 – 12.00 A 8

Szko³a Podstawowa: klasy 4 – 6

KN 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. 

14.03.2018 11.00 – 13.00 C 301

Rada Samorządu 
Studenckiego WE 
UG

Ekonomia 
na Wesoło

Podczas naszych warsztatów poznasz cudowny świat ekonomii – świat, który otacza nas 
na codzień. Będziesz miał szansę poznać podstawowe zagadnienia z tej dziedziny i przeżyć 
wspaniałą przygodę z Ekonomią na Wesoło.

14.03.2018 12.30 – 14.00 B 418

KN Finansów 
Międzynarodowych

Moje własne 
banknoty i monety

Nasza gra pozwoli Ci poznać monety i banknoty obowiązujące w Polsce. 
Dowiesz się, jakie zabezpieczenia posiadają polskie banknoty, czym jest awers i rewers.

15.03.2018 10.00 – 11.30 B 401

Instytut Konfucjusza
Chińska sztafeta 
kulturowa

Z nami poznasz tajniki czterech elementów chińskiej kultury: rozgryziesz technikę władania 
pałeczkami, opanujesz sztukę kaligrafii, tradycyjnych wycinanek i operê pekińsk¹. 
Przejdź przez cztery etapy chińskiej sztafety kulturowej i zostań… małym Konfucjuszem!

15.03.2018 10.00 – 12.00 aula O

KN Europejskie 
Forum Integracji

UE z przymru¿eniem 
oka

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

15.03.2018 12.00 – 13.30 C 102


