
 

Zasady zgłaszania kandydatów na prelegentów 

na 3. Szczyt Ekologiczny 

 

1. 3 edycja Szczytu Ekologicznego jest organizowana przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą przy ul. 

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 8512871498, REGON: 811683876, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Szczyt Ekologiczny organizowany jest w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, którego celem 

jest budowanie w społeczeństwie postaw i zachowań proekologicznych, w zakresie szeroko rozumianego i 

efektywnego wykorzystania zasobów oraz ochrony środowiska. 

3. Za rekrutację prelegentów, kontakt z prelegentami oraz organizację Wydarzenia odpowiedzialna jest firma 2 

Event Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. 

4. Szczyt Ekologiczny to konferencja przedstawiająca najciekawsze inicjatywy ekologiczne na Pomorzu Zachodnim, 

promująca lokalne przedsięwzięcia i dobre praktyki ekologiczne - inspirująca do ekologicznego działania. 

5. Zgłoszenia kandydatów na prelegentów są całkowicie bezpłatne. 

6. Prelegentem może zostać podmiot (osoba, instytucja, organizacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo itp.), 

który działa w obszarze ekologii na Pomorzu Zachodnim, realizuje ciekawe eko projekty, jest „zakręcony” na 

punkcie ekologii, zawodowo lub hobbystycznie działa na rzecz poprawy lub ochrony środowiska, szeroko 

propaguje ekologiczny styl życia, w prowadzonym przedsiębiorstwie stosuje nowoczesne, ekologiczne 

rozwiązania itp. 

7. Szczyt będzie zorganizowany we wrześniu 2023 roku w Szczecinie. Termin ten może ulec zmianie. 

8. Rolą prelegenta podczas 3. Szczytu Ekologicznego będzie m.in. wygłoszenie maksymalnie 10 minutowej 

prezentacji na temat prowadzonej działalności ekologicznej. Prelegenci zobowiązani będą również do 

merytorycznego przygotowania prezentacji multimedialnej, wzięcia udziału w nagraniach krótkich filmów 

promocyjnych oraz promowania Szczytu Ekologicznego w swoich mediach społecznościowych. 

9. Aby zgłosić kandydata na prelegenta na 3 Szczyt ekologiczny należy wypełnić formularz umieszczony na stronie 

internetowej www.szczytekologiczny.pl, na który składają się: 

10. Formularz będzie aktywny czasowo. Informacja o terminie zgłoszeń jest umieszczona na stronie 

szczytekologiczny.pl 

11. Organizator przeanalizuje zgłoszenia i dokona wyboru najciekawszych kandydatur. 

12. Wybrane podmioty zostaną zaproszone do współpracy przy organizacji 3. Szczytu Ekologicznego. 

13. Organizator skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

14. Organizator zastrzega możliwość nie wybrania nikogo spośród zgłoszonych kandydatur. 

15. Wybór dokonany przez Organizatora lub brak wyboru, nie wymagają uzasadnienia. 

16. Ostateczny udział wybranych kandydatów w charakterze prelegentów na 3 Szczycie ekologicznym oraz zakres 

wzajemnych zobowiązań będą uzależnione od dalszych uzgodnień pomiędzy kandydatem a Organizatorem. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rekrutacji w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

18. Kontakt z Organizatorem: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Projektów 

Promocyjno-Informacyjnych, tel. 914807263 adres e-mail: szczytekologiczny@wzp.pl 

 

http://www.szczytekologiczny.pl/

