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Prąd ze słońca – warsztaty fotowoltaiki
20-21.10.2007 odbędą się warsztaty w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej. W programie m.in.: 
ciekawe wykłady, zajęcia praktyczne, zwiedzanie Ekocentrum. Uczestnicy otrzymają dyplomy ukończenia szkolenia 
oraz własnoręcznie zbudowane moduły fotowoltaiczne. 

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 500 zł/os. (płatne przelewem do 12.10.2007 na konto: 
Fundacja ICPPC, 34-146 Stryszów, nr konta: 37 1160 2202 0000 0000 2382 9934, 
tytuł wpłaty: „darowizna na warsztaty”. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o zgłoszenia e-mailem: biuro@icppc.pl 
lub telefonicznie: 033 879 71 14. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na: 
www.eko-cel.pl/index.php?id=prad_ze_slonca 

Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w Stryszowie: www.potoczek.pl, 
e-mail: reservations@potoczek.pl, tel. 0662 88 67 86 lub możliwość noclegu 
w gospodarstwie ekoturystycznym (dopłata 25 zł): 
Lesława Gębala, 34-1465 Stryszów 260, tel. 033 872 99 55 (dzwonić po 17-stej). 
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Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sala-
mandra” po raz szesnasty zaprasza do udziału 
w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrod-
niczej FOTO-EKO. Tradycyjnie już organizacja 

zachęca do uchwycenia w kadrze piękna malowniczych 
polskich krajobrazów, uroku napotkanych zwierząt i ro-
ślin, jednym słowem – do zaprezentowania fotograficz-
nych efektów spotkań z polską przyrodą. 

Prace przyjmować będziemy do 1.10.2007, pod adre-
sem: PTOP „Salamandra”, ul. Szamarzewskiego 11/6,  
60-514 Poznań. 

Z ponad stu najciekawszych zdjęć powstanie jak zwy-
kle wystawa, dzięki której tysiące ludzi w różnych miej-
scowościach Polski będą mogły podziwiać urodę rodzi-
mej natury. 

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci 
sprzętu fotograficznego. Tak jak w poprzednich edycjach 
– zwycięzcy będą mogli sami zadecydować o wyborze 
nagrody (oczywiście w ramach określonej przez „Sala-
mandrę” kwoty). 

Dokładny regulamin FOTO-EKO 2007 dostępny jest 
pod adresem: 
www.salamandra.org.pl/magazyn/fotoeko2007.html. 
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