Festiwal Nauki 2018
„Nauka – biletem do przyszłości”

10 czerwca 2018 r., NIEDZIELA, III Bieg dla transplantacji

godz. 10.00 – Atrakcje na stadionie:

1) „Uczymy się biegając" - rodzinne biegi dla dzieci w kategoriach wiekowych
(bieg z przeszkodami i zadaniami dla dzieci – płyta stadionu w czasie biegu głównego)
2) „Rozwijaj swoją równowagę i koordynację” - ćwiczenia dla dzieci z wykorzystaniem
przyborów sensomotorycznych (płyta stadionu)
3) Badania dla biegacza:
- pomiar składu ciała (mała Tanita) - wykonanie pomiaru składu ciała z omówieniem
wyniku i przekazaniem wydruku;
- platforma UFO do oceny i doskonalenia równowagi - pomiar równowagi
4) „Wiedza i umiejętności to bilet do przyszłości”
- Wiem co jem - wspólnie tworzony przez uczestników plakat (dla dużych i małych)
- Wyścig z czasem - nauka reanimacji na fantomie (dla dużych i małych)
- profilaktyka najczęściej występujących chorób metabolicznych: cukrzyca, otyłości, choroby
układu krążenia.
5) Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
- Szpital Pluszowego Misia
- Marrow Hero - rejestracja dawców szpiku we współpracy z DKMS
- Serce masz tylko jedno - pomiar ciśnienia
- Ratowanie na Spontanie - nauka pierwszej pomocy dla dzieci oraz dorosłych
- Think Pink - akcja dotycząca nowotworów narządów kobiecych
- Movember - akcja dotycząca nowotworów narządów męskich
6) „Niezła zadyma” - kuchnia molekularna z wykorzystaniem ciekłego azotu
7) „Wielkie grillowanie” – prof. Giorgi Melikidze- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą

godz. 10.30 – START III Biegu dla transplantacji
godz. 10.30 - Biegi towarzyszące dla dzieci na bieżni stadionu

11 czerwca 2018 r., PONIEDZIAŁEK, Kampusy Uniwersytetu Zielonogórskiego
„Wydziały zapraszają” – pokazy warsztaty i wystawy dla zorganizowanych grup szkolnych i
przedszkolnych. Zapisy tylko przez formularz elektroniczny, od 7 maja br. od godz.
12.00 poprzez elektroniczny formularz na stronie www.fn.uz.zgora.pl.

Zapraszamy !

Imprezy towarzyszące:
Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w boccia na Uniwersytecie Zielonogórskim
8-10 czerwca 2018 r., hala UZ, ul. Szafrana 6.

