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Program ramowy
XI Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu

09.10 – 13.10.2019 r.

Dzień pierwszy – 9 październik 2019 (środa)
Ogólnopolskie Forum Ekoenergetyki 

Hotel „Mercure”

10.30-10.45 Otwarcie Forum i wystąpienie Gościa Specjalnego

10.45-11.30
Prezentacja idei klastrów: energetycznego, gospodarki obiegu zamkniętego,

smart city

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.15 Prezentacja raportów o stanie ekoenergetyki w Polsce

13.15-13.35 Przerwa kawowa

13.35-15.00 Prezentacje najlepszych praktyk „klastrowych”

Hotel „Mercure”

15.30-17.00 Prezentacje najlepszych praktyk „klastrowych” c.d.

17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15-18.30
Warsztaty „Zmiany w prawie i źródła finansowania inwestycji w obszarze

ekoenergetyki”

19.00-23.00
Kolacja sponsorowana (w trakcie prezentacja sponsora) i spotkanie

towarzyskie samorządów i klastra



Dzień drugi – 10 październik 2019 (czwartek) 

Samorządowe Forum Ekoenergetyki „Klastry – propozycja dla
samorządów”

Hotel „Mercure” sala A Hotel „Mercure” sala B

10.00-10.45
Otwarcie Forum i wystąpienie Gościa

Specjalnego

Otwarcie konferencji „Ekoenergetyka
fundamentem zrównoważonego

rozwoju”

10.45-13.20
Prezentacja „dobrych praktyk”

samorządowych w obszarze
ekoenergetyki

Sesja plenarna I

13.20-13.35 Przerwa kawowa

13.35-14.30
Panel dyskusyjny „Rola OZE

w zrównoważonej infrastrukturze”

Panel dyskusyjny „Potrzeba
międzynarodowej współpracy

naukowej w obszarze ekoenergetyki”

14.30-15.30
Prezentacja „dobrych praktyk”

samorządowych w obszarze
ekoenergetyki c.d.

Sesja plenarna II

Uroczysta Gala z okazji wręczenia statuetek Zielonego Feniksa – Studenckie Centrum Kultury
Uniwersytetu Opolskiego

18.30-19.30 Powitanie gości i wręczenie statuetek

19.30-20.30 Koncert galowy

20.30-21.30 Uroczysta kolacja

Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki
Centrum Kształcenia Praktycznego

9.30-12.30 Prezentacje, 

12.30-13.00 Przejazd do Hotelu „Mercure” 

13.00-14.30 Udział w konferencji naukowej



Dzień trzeci – 11 październik 2019 (piątek) 
EkoMotoForum

 

Hotel „Mercure” sala A Hotel „Mercure” sala B

10.00-10.45
Otwarcie Forum i wystąpienie Gościa

Specjalnego Seminarium dla diagnostów
samochodowych „Specyfika kontroli

pojazdów innowacyjnych”10.45-11.30
Prezentacja raportu o stanie

 e-mobilności w Polsce

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.30
Panel dyskusyjny „E-mobilność – mity

i fakty – realne perspektywy”

Seminarium dla diagnostów
samochodowych „Specyfika kontroli

pojazdów innowacyjnych” cz. 2

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-13.30
Panel dyskusyjny „Innowacyjna rola

przedsiębiorstw automotiv
w przemyśle motoryzacyjnym” Seminarium dla diagnostów

samochodowych „Specyfika kontroli
pojazdów innowacyjnych” cz. 3

13.30-15.00
Panel dyskusyjny „Nowoczesne
technologie, ekomotoryzacja,

bezpieczeństwo”

15.30-16.15 Przerwa

16.15-17.30 Prezentacja koncepcji „Platformy Innowacyjna Motoryzacja” (PIM)

17.30-17.45 Przerwa

17.45-19.00 Obrady, przyjęcie deklaracji programowej

19.00-19.15 Przerwa

19.15-22.00 Spotkanie towarzyskie uczestników EkoMotoForum i Platformy ”Automotiv”

EkoMotoShow Lotnisko Aeroklubu Opolskiego

15.00 Rozpoczęcie zlotu caravaningowego – „Ekobiwak”

16.00-19.00 Warsztaty na płycie poślizgowej (10 aut na 1 godz.)

19.00-19.30 Uroczyste otwarcie zlotu

20.00 Biesiada przy muzyce

Zakończenie dnia planowane na około godzinę 01.00



Dzień czwarty – 12 październik 2019 (sobota) 
EkoMotoShow

Lotnisko Aeroklubu Opolskiego

godz. 09.00 Rozpoczęcie EkoMotoShow 
Wykaz atrakcji:
 
Wystawa „Automotiv dla środowiska i bezpieczeństwa” 
Zlot samochodów zabytkowych 
Pokaz pojazdów militarnych i sprzętu wojskowego, przejazdy Wrack Race i motocyklistów na
torze crossowym 
Pokaz OSM „Delta” na płycie poślizgowej 
Wesołe miasteczko dla dzieci (autodrom, ciuchcia, karuzela dla małych dzieci, extrim-wahadło,
dmuchane zjeżdżalnie, skoki na linach) Lunapark “Felner”
Zlot caravaningu – „Ekobiwak” 
Warsztaty: „camping z psem” oraz „moto walking”
Targi plenerowe caravaningu i sprzętu biwakowego (i.kamper, elkamp, ACK Księżarek)
Miasteczko ruchu drogowego, rowerowy tor przeszkód, symulatory: dachowania, zderzenia,
pokaz ratownictwa
Pokazy dyscyplin motosportów PZM – rajdy, wyścigi, trial, motocross, enduro, żużel, nawigacja,
karting itp. 
PZM  TRAVEL:  organizator  turystyki,  członek  założyciel  Polskiej  Izby  Turystyki,  winiety  na
autostrady,  usługi  turystyczne,  imprezy  caravaningowe,  przepisy  drogowe  Europa,
ubezpieczenia  turystyczne,  komunikacja,  mieszkania,  bilety  promowe,  upoważnienia  PZM,
plakietki ekologiczne, winiety i opłaty dla transportu, dokumenty celne CPD
klub SOS
Autotour:  usługi  assistance,  rzeczoznawstwo  samochodowe,  nauka  jazdy,  pośrednictwo
ubezpieczeniowe,  obsługa ruchu turystycznego, sprzedaż pojazdów, naprawa i  diagnostyka
pojazdów, sieć stacji kontroli pojazdów
Miasteczko opolskich klubów motorowych i jednostek PZM 
Prezentacja: Automobilklub Opolski: rajdy, wyścigi 
Prezentacja: Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów: nawigacja, turystyka, brd 
Prezentacja: Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski: brd, turystyka, nawigacja, wrak race 
Prezentacja:  Nyskie  Stowarzyszenie  Automobilistów  „Taboss-Racing”:  wyścigi,  rajdy,
motocykle
Prezentacja: HAVI Racing Team: motocykle, karting
Prezentacja: PANDA Racing Team: motocykle 



Prezentacja: Automaster rajdy 
Klub żużlowy „Kolejarz” żużel 
FullMotoEko  –  wystawa  autobusów  i  ciężarówek  „proekologicznych”  –  szkolenie  i  pokaz
„ekodrivingu” dla samochodów osobowych i ciężarowych 

oraz dodatkowo:
10.00 – 16.00 Pokaz golfowy na symulatorze Opolskiego Klubu Golfowego Karolinka
12.00 – 15.00 Eko-Rajd nawigacyjny – Start Parking Komprachcice 
Rajd „O kropelce” 
11.00 – 12.00  oraz 14.00 – 15.00 Pokaz „Strong Man” Marcin Oleksy
Hala  namiotowa  „A”  –  seminaria  tematyczne  i  prezentacje  sponsorów  m.in.  konferencja
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
Hala namiotowa „B” – prezentacje estradowe i konkursy, dyskoteka oraz aukcja dla „Fundacji
na rzecz ofiar wypadków w sportach motorowych PZM”

ZAKOŃCZENIE dla publiczności (catering) około godziny 16.00

Montaż zabezpieczenia do KJS
19.00 Start Mini KJS 
21.00 zakończenie Mini KJS



Dzień piąty – 13 październik 2019 (niedziela) 
EkoMotoShow

Lotnisko Aeroklubu Opolskiego

godz. 09.00 Rozpoczęcie EkoMotoShow 
Wykaz atrakcji:
 
Wystawa „Automotiv dla środowiska i bezpieczeństwa”
Zlot caravaningu – „Ekobiwak”
Wesołe miasteczko dla dzieci (autodrom, ciuchcia, karuzela dla małych dzieci, extrim-wahadło,
dmuchane zjeżdżalnie, skoki na linach) Lunapark “Felner”
Miasteczko ruchu drogowego, rowerowy tor przeszkód, symulatory: dachowania, zderzenia,
pokaz ratownictwa
Pokazy dyscyplin motosportów PZM – rajdy, wyścigi, trial, motocross, enduro, żużel, nawigacja,
karting itp. 
PZM  TRAVEL:  organizator  turystyki,  członek  założyciel  Polskiej  Izby  Turystyki,  winiety  na
autostrady,  usługi  turystyczne,  imprezy  caravaningowe,  przepisy  drogowe  Europa,
ubezpieczenia  turystyczne,  komunikacja,  mieszkania,  bilety  promowe,  upoważnienia  PZM,
plakietki ekologiczne, winiety i opłaty dla transportu, dokumenty celne CPD
klub SOS
Autotour:  usługi  assistance,  rzeczoznawstwo  samochodowe,  nauka  jazdy,  pośrednictwo
ubezpieczeniowe,  obsługa ruchu turystycznego, sprzedaż pojazdów, naprawa i  diagnostyka
pojazdów, sieć stacji kontroli pojazdów
Miasteczko opolskich klubów motorowych i jednostek PZM 
Prezentacja: Automobilklub Opolski: rajdy, wyścigi 
Prezentacja: Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów: nawigacja, turystyka, brd 
Prezentacja: Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski: brd, turystyka, nawigacja, wrak race 
Prezentacja:  Nyskie  Stowarzyszenie  Automobilistów  „Taboss-Racing”:  wyścigi,  rajdy,
motocykle
Prezentacja: HAVI Racing Team: motocykle, karting
Prezentacja: PANDA Racing Team: motocykle 
Prezentacja: Automaster rajdy 
Klub żużlowy „Kolejarz” żużel 
Przejazdy Wrack Race i motocyklistów na torze crossowym 
Pokaz OSM „Delta” na płycie poślizgowej 
FullMotoEko  –  wystawa  autobusów  i  ciężarówek  „proekologicznych”  –  szkolenie  i  pokaz
„ekodrivingu” dla samochodów osobowych i ciężarowych



Hala namiotowa „A” – seminaria tematyczne i prezentacje sponsorów

oraz dodatkowo
11.00 Próba bicia rekordu Guinessa w wielkości lekcji „Nordic Walking” 
12.30 start marszu „MotoWalking” 
14.00 – 16.00 Ogólnopolskie Forum „Nordic Walking” (Hala namiotowa „A” - 10 wystąpień po
10 min.)
10.00 – 13.00 Pokaz łucznictwa i procarstwa klasycznego – grupa rekonstrukcyjna „Grzmotnicy
opolscy”- Jakub Niezgoda (warsztaty dla chętnych przez cały dzień - Strzelnica)

ZAKOŃCZENIE około godziny 16.00


