
CLIMATHON W PIGUŁCE



Co to jest Climathon?
To międzynarodowe wydarzenie dotyczące ochrony klimatu,  
które ma charakter 24-godzinnego spotkania, w trakcie którego 
uczestnicy we współpracy z zaproszonymi ekspertami wypracowują 
rozwiązania służące oszczędzaniu energii na co dzień.

W tym roku Climathon odbędzie 
się hybrydowo: stacjonarnie dla 
młodzieży szkół średnich i on-line 
dla osób pełnoletnich
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Dla kogo jest Climathon?
W Climathonie może wziąć udział każdy, kto ma 
ukończone 18 lat, a także zespoły uczniów ze szkół 
ponadpodstawowych pod opieką swojego nauczyciela.

Uczniowie powinni 
mieć skończone 15 lat.
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Jak się zgłosić?
Wejdź na stronę www.climathon.pl znajdź formularz rejetracyjny, 
wypełnij wszystkie pola, w szczególności pomyśl, dlaczego właśnie 
Ty lub Twój zespół powinny być wybrane do udziału w Climathonie, 
nie zapomnij o zaznaczeniu pól wszystkich zgód i kliknij przycisk: 
„wyślij zgłoszenie” i już. 

Pamiętaj, że rejestracja trwa  
do 22 października. 
Decyzja o zakwalifikowaniu 
uczestników będzie ogłoszona  
do 25 października.
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Co trzeba umieć? 
Najważniejsza jest otwarta głowa na nowe pomysły i idee, 
słuchanie innych ludzi - członków zespołu projektowego, 
ekspertów i kreowanie nowych pomysłów. 

Oczywiście przydaje się także 
zaangażowanie w działania 
ekologiczne, znajomość lokalnych 
problemów i uwarunkowań 
miejsca, w którym mieszkasz.
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Czy coś mi będzie potrzebne?
Najważniejsze jest pozytywne nastawienie, komputer z kamerą, 
słuchawkami oraz mikrofonem i dostęp do Internetu, ponieważ 
wydarzenie odbywa się hybrydowo i będziemy się komunikować 
między sobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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 Metody pracy 
Pracujemy indywidualnie lub w zespołach nie większych niż 5 
osób. Słuchamy mentorów i partnerów w zespole, zastanawiamy 
się jak rozwiązać jakiś konkretny problem związany z tematyką 
przewodnią, którą podczas tegorocznej edycji jest efektywność 
energetyczna.

Climathon zaczyna się w czwartek 28 października 
o 8:30 dla uczniów szkół średnich, a o 16:00  
dla uczestników pełnoletnich, kończymy  
29 października o godz. 21:00
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Co mam robić podczas wydarzenia Climathon?
Liczymy na Twoją otwartość i kreatywność. Osobiste doświadczenie 
z miejsca, w którym żyjesz w kontekście problemu jakim jest 
efektywność energetyczna. Celem jest zaproponowanie nowych, 
innowacyjnych rozwiązań, które po ich wdrożeniu mogą się 
przyczynić do zwiększenia efektywności energetycznej w dowolnym 
obszarze naszego życia, czy to związaną z efektywnością budynków 
czy źródeł ciepła.

Czy Twoja propozycja musi mieć charakter rozwiązania 
technologicznego, np. w formie aplikacji? 

Nie! Nie musi, może być innowacją społeczną, propozycją działań 
edukacyjnych lub innowacją o charakterze organizacyjnym.  
Tak naprawdę decyzja zależy od Ciebie. Jak definiujesz istotny 
problem w swoim otoczeniu i jak chciałbyś go rozwiązać.
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Czy to jest konkurs? 
Tak, Climathon ma formułę rywalizacji na idee. Jury będzie 
obserwować Wasze prace szukając najciekawszych propozycji, 
które mają szanse na wdrożenie skutecznej zmiany. 

Najlepsze projekty  
zostaną nagrodzone.
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Czy są jakieś nagrody?
Tak. Organizatorzy przewidują, że spośród zrealizowanych prac Jury 
wybierze projekty, które zostaną nagrodzone I-wszą, II-gą  
i III-cią nagrodą, w każdej z grup wiekowych.

Nagrody mają charakter pieniężny 
oraz rzeczowy zgodnie  
z regulaminem Climathonu.
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Wygrałem! I co dalej? 
Autorzy najlepszych prac zostaną 
nagrodzeni. Stworzone przez Was 
propozycje zostaną przedstawione 
miastom tworzącym Górnośląsko-
Zagłębiowską Metropolię. Następnie  
przy wsparciu mentorów Climathonu 
podejmiemy próby ich wdrożenia   
w formie działań pilotażowych. 
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