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Szanowni Państwo Dyrektorzy 

 

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz JM Rektora 

Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi dra Krzysztofa Kannenberga serdecznie zapraszam 

uczniów oraz nauczycieli Państwa Szkoły do udziału w V Konferencji Popularnonaukowej „Przyroda 

kluczowym zasobem zrównoważonego rozwoju" organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konferencja ma zasięg wojewódzki                           

i odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku w siedzibie Uczelni przy ul. Pocztowej 13 w Tucholi.                       

Patronat medialny nad konferencją sprawuje TVP3 Bydgoszcz. 

Niniejsza inicjatywa edukacyjna wynika z opieki naukowo-dydaktycznej, jaką Wyższa Szkoła 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi sprawuje nad szkołami ponadpodstawowymi powiatu sępoleńskiego 

w ramach umowy patronackiej. Konferencja adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego, młodzież bierze w niej udział zarówno jako słuchacze                                  

jak i prelegenci. Konferencja stanowi cykl spotkań naukowych młodych ludzi pobudzając ich dociekliwość 

poznawczą. 

Przewodnimi tematami konferencji są idea zrównoważonego rozwoju oraz problematyka 

ekologiczna, natomiast do głównych zagadnień należą: woda w przyrodzie, powietrze i hałas, zasoby 

przyrody, zrównoważony rozwój przemysłu, rolnictwo zrównoważone. Przedstawiane prezentacje 

powinny być ukierunkowane na problem zrównoważonego rozwoju, prezentować przykłady i możliwości 

oddziaływania na niego przez człowieka.  

Autorem wystąpienia może być zespół składający się z co najwyżej z czterech uczniów.                     

Czas trwania przygotowanego przez uczniów wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

wynosi 15 minut. 
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Aby potwierdzić chęć udziału uczniów oraz nauczycieli Państwa Szkoły w tegorocznej 

konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i listowne przesłać go na adres Uczelni.                                

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełnia i podpisuje nauczyciel-opiekun, pełnoletni uczeń                            

lub w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic/opiekun prawny ucznia. Termin nadsyłania zgłoszeń 

referatów to 25 maja  2022 roku. Przy bardzo dużej liczbie zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo wyboru 

referatów lepiej wpisujących się w tematykę konferencji.  

Licząc na przyjęcie zaproszenia, pozwalam sobie załączyć formularz zgłoszeniowy konferencji, 

formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną dla uczestników 

konferencji zgodną z RODO.  

Wyrażamy nadzieję na spotkanie konferencyjne w jeszcze większym gronie niż w latach 

minionych, z ciekawymi wystąpieniami młodzieży, w wyjątkowej atmosferze tucholskiej uczelni, wokół 

zagadnień, które przyciągają uwagę uczniów.  

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku 

                                                                                       Katarzyna Przybył-Lipińska          

                                                                                              Pełnomocnik Rektora  
                                                                                  ds. Rozwoju i Jakości Kształcenia 
 


