
Program
„Zielone Kino” - ekspozycja składająca się z systemu 4 rowerów, na których jeździć będą dzieci i młodzież i tym samym wytwarzać prąd napędzający 
komputer i rzutnik, wyświetlający ekologiczny pokaz multimedialny. Na rowerach zamontowane są specjalne liczniki pokazujące ile prądu wytwarza każdy z 
rowerzystów.

W ,,Zielonym Kinie''  emitowane będą filmy Edukacyjno - przyrodnicze ,,Rezerwaty Przyrody Kielc'' (Ślichowice, Karczówka, Biesak-Białogon, Sufraganiec, 
Wietrznia , Kadzielnia, rośliny chronione, rośliny pospolite)  udostępnione przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Gra ,,Czyste powietrze zdrowy człowiek ''– przestrzenna rywalizacja, w której uczestnicy sami są pionkami i grając kostką oraz prawidłowo odpowiadając na 
pytania przesuwają się na kolejne pola. 

Autobus Energetyczny, EKO Memory, EKO-puzzle
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej 
1. pracownia komputerowa napędzana zieloną energią; 
2. logiczno – zręcznościowe gry komputerowe, które uwrażliwiają na zagrożenia ekologiczne (bioróżnorodność, segregacja śmieci, oszczędzanie wody) 
Konkurs Quiz - ,,Razem oszczędzamy energię i dbamy o środowisko''                                                                                                                                                                                    
Stoisko doradztwa energetycznego:  
- zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
- wsparcie w zakresie instrumentów finansowych
,,Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni'' - przedstawienie teatralne

Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego zaprasza na pełne mocy eksperymentowanie z energią.
Jak długo świeciła pierwsza żarówka? Czy da się samodzielnie zbudować własną? Czy możemy odnaleźć prąd w cytrynie albo ziemniaku? W jaki sposób zbudować 
obwód elektryczny, aby nie doprowadzić do zwarcia? Co może być przewodnikiem, a co izolatorem? 

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców w ECN (16 września, godz. 13:00 i 14:00)

Stoisko Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Przez cały dzień na stoisku do rozwiązania ciepłownicze labirynty, krzyżówki i quizy, przy rozwiązaniu których można się dowiedzieć o tym jak prawidłowo 
korzystać 
z energii cieplnej. Dla uczestników przewidziane ekologiczne i słodkie nagrody. 
Na stoisku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej będzie można dowiedzieć się wszystkiego o produkcji, dystrybucji i prawidłowym wykorzystaniu 
,,Przyjaznego ciepła dla Kielc'' (ciepła sieciowego)
O godz.15 planowane jest  ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych “Przyjazne ciepło dla Kielc”

Stoisko edukacyjne Geopark Kielce  
1. Eko-recykling - zabawa edukacyjna polegająca na posegregowaniu kartoników oznaczonych symbolem konkretnego odpadu do specjalnej kartonowej ciężarówki 
recyklingowej 
2. Energetyczne inspiracje - zabawa edukacyjna polegająca na wykorzystaniu tzw. wanny piaskowej i odpowiednich przyrządów do narysowania motywów 
związanych z szeroko pojętym tematem energii 
3. Energetyczny tor przeszkód - zabawa manualna związana z wykorzystaniem siły własnych płuc do przemieszczenia piłeczki przez tor przeszkód  
Piknik Edukacyjny w Centrum Geoedukacji (17 września, w godzinach od 14:00 do 18:00 na terenie Centrum Geoedukacji)
GEO-EKO-PIKNIK, w ramach którego przeprowadzone zostaną różnego rodzaju gry i zabawy nawiązujące do szeroko pojętej geologii i ekologii

Prezentacja autobusu  hybrydowego wraz z objazdem po terenie Kielc (grupy zorganizowane),
Stoisko Straży Miejskiej w Kielcach
- mega gra planszowa „Na Straży dobrej energii”
- układanka magnetyczna „Kto mnie chroni i pomaga?”
- gry i zabawy edukacyjne: quizy, wykreślanki, mini konkursy i zagadki poświęcone tematyce energii oraz strażnikowi miejskiemu– przyjacielowi środowiska
- stoisko informacyjne dla mieszkańców
- kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca wzmacniania postaw proekologicznych, towarzysząca działaniom prewencyjnym patroli Straży Miejskiej w Kielcach 
w dniach 15-16.09.2017r, 
- prezentacja radiowozu Straży Miejskiej w Kielcach
Prezentacja aut elektrycznych i hybrydowych - BMW, TOYOTA
W dniu 16 września w Aptece Wyobraźni w godzinach 11.00 i 12.00 odbędą się bezpłatne zajęcia pt.: „Pozytywna energia zabawek”.
W programie spotkania m.in.: odkrywanie mechanizmu działania drewnianych zabawek oraz wybranych interaktywnych eksponatów, prezentacja multimedialna, 
konkursy z nagrodami, a także udział w grze karcianej Timeline, dzięki której uczestnicy dowiedzą się np. czy żarówka powstała przed czy po okularach?
Sugerowany przedział wiekowy uczestników: 4 – 12 lat.
Wstęp bezpłatny.

Podczas Kieleckich Dni Energii zostaną wyłonieni laureaci konkursu plastycznego „Przyjazne ciepło dla Kielc”, do udziału w którym zostali 
zaproszeni uczniowie kieleckich szkół podstawowych. Dla finałowej trójki przewidziano Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie internetowej 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, organizatora konkursu www.mpec.kielce.pl/aktualnosci. 

Wydarzenie towarzyszące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Geopark Kielce zaprasza na GEO-EKO-PIKNIK w dniu 17 września od 14.00 do 18.00 na terenie Centrum Geoedukacji w ramach którego przeprowadzone zostaną 
gry i zabawy nawiązujące do szeroko pojętej geologii i ekologii 


