
NATURALNA PRZESTRZEŃ zaprasza na DARMOWĄ Konferencję
Praktyczno-Ekspercką "NATURALNA PRZESTRZEŃ • Permakultura • Współczesny
Świat".

Konferencja odbędzie się ona w dniu 30.11.2022 w trybie zdalnym.

Konferencja ma charakter praktyczno-ekspercki. Porusza ona tematy związane z:
naturalną przestrzenią, permakulturą, naturalnymi osadami, budownictwem naturalnym,
agro-leśnictwem, rolnictwem regeneratywnym oraz ekologicznym.

Prelegentami występującymi na konferencji są osoby zajmujące się tematyką w
sposób praktyczny oraz ekspercki.

Referaty prezentowane na konferencji oparte są o wiedzę zdobytą poprzez
doświadczenie i mają charakter holistyczny.

Wystąpienia na konferencji mają charakter prezentacji online w czasie rzeczywistym
lub wykładu prowadzonego online.

Konferencja ma na celu popularyzację wiedzy, która zostanie przekazana w postaci
prelekcji przeprowadzonej przy użyciu prostego języka zrozumiałego dla każdego.

Celem konferencji jest popularyzacja oraz przekazanie najwyższej jakości wiedzy
uczestnikom. Do BEZPŁATNEGO udziału w konferencji zapraszamy wszystkie chętne
osoby.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
https://forms.gle/c4KAsPW7oCTbdW7t5

Osoby które wypełnią formularz otrzymają link do platformy na której odbędzie się
konferencja. Istotnym jest by pamiętać o kliknięciu przycisku “prześlij formularz” - gdyż
organizatorzy zastrzegają że link do spotkania online może on ulec zmianie.

POLUBIENIE STRONY NA FACEBOOKU
https://FB.com/NATURALNAPRZESTRZEN

DOŁĄCZENIE DO GRUPY NA FACEBOOKU
https://FB.com/groups/NATURALNAPRZESTRZEN

SUBSKRYPCJA KANAŁU NA YOUTUBE
https://YouTube.com/channel/UCGKzmdO60GLLKPl0i2cezpQ

OBSERWOWANIE https://Instagram.com/NATURALNAPRZESTRZEN

PRELEGENCI WRAZ Z TEMATAMI PRELEKCJI

Marcin Krzeszewski (Kalpapada) • Permakultura - nauka o etycznym projektowaniu
regeneratywnej cywilizacji.

Łukasz Łuczaj (Dziki Ogród) Mój dziki ogród permakultury ma już 25 lat!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fc4KAsPW7oCTbdW7t5%3Ffbclid%3DIwAR3lnT_y-aojNvOhS8J3e6CsHaijzYlQPTCKv28V9Pjz1L81s_vEZi46nTc&h=AT3X10s9uDPT6hPnabjg7yq5tnJox-7iXalDJFf07UNS93_MNXXaaoRGTBgB_VGv4mNwubYem-QshLgURpzaMMar3L4kf4mzAmcmwzScm1Gg5q-DNspmc2K64MhVu0JGn6CI&__tn__=q&c[0]=AT3AQdV-cn71glJFx_RqJySdZ9n7zg7jUTr87g3CI_ePbtS95V82Gp7yqJeAyHcj6cEbtHA6rlQEmbMfkYMk1KKrQfgcM_U767GTn0oO-qfXsE0OpRxWcMIBe1H4qYqu2euHUFaNOdHhhPcF7BiPq2WNCZjb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FFB.com%2FNATURALNAPRZESTRZEN&h=AT0U4SyquVbScYgt63eA8NJA2p00e-71AEt-86l4CJ0tLv7o8M3ZzYBG792_qyrutkZZQSLdPB4f0cu8Mk2R_5pg01Ue9UxhWTuup2nZP39aGS9iUMPYxtbExlbwmbWouvZV&__tn__=q&c[0]=AT3AQdV-cn71glJFx_RqJySdZ9n7zg7jUTr87g3CI_ePbtS95V82Gp7yqJeAyHcj6cEbtHA6rlQEmbMfkYMk1KKrQfgcM_U767GTn0oO-qfXsE0OpRxWcMIBe1H4qYqu2euHUFaNOdHhhPcF7BiPq2WNCZjb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FFB.com%2Fgroups%2FNATURALNAPRZESTRZEN&h=AT0WqSDiWTGc5VmMm3l1q7kXOK3BaVBxHg5vbXU-cuuOIksuEvUOLeDoGuMsimZb6IZFGl1tDn1WjDb3x5JkhK2nJVrO3YhTO95vqubDuGp8IROU8u_1hnDQJRyESGgA895O&__tn__=q&c[0]=AT3AQdV-cn71glJFx_RqJySdZ9n7zg7jUTr87g3CI_ePbtS95V82Gp7yqJeAyHcj6cEbtHA6rlQEmbMfkYMk1KKrQfgcM_U767GTn0oO-qfXsE0OpRxWcMIBe1H4qYqu2euHUFaNOdHhhPcF7BiPq2WNCZjb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FYouTube.com%2Fchannel%2FUCGKzmdO60GLLKPl0i2cezpQ%3Ffbclid%3DIwAR1UdgKSc7_kLIeOQyJq9FLf4fZ6CHX_4CjEoNPJQlWDZ1PESSHJd9K_TR0&h=AT0_z-sbeDRuePwKdFlB2tm2QS9MMnz1bzZDSeIFdqaIplHf6Yy3ZhgBoGLYIRaYiA-pk6-eZrWvFnY-cGWwBxSI4k-yO7SZrs0Q0Topy0eStyzB9JwJrbfpwV2H4tKVzWPh&__tn__=q&c[0]=AT3AQdV-cn71glJFx_RqJySdZ9n7zg7jUTr87g3CI_ePbtS95V82Gp7yqJeAyHcj6cEbtHA6rlQEmbMfkYMk1KKrQfgcM_U767GTn0oO-qfXsE0OpRxWcMIBe1H4qYqu2euHUFaNOdHhhPcF7BiPq2WNCZjb
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Bogdan Kasperski (Anielskie Ogrody) • Ekologiczny ogród moją kuchnią, spiżarnią,
apteką, drogerią, kwiaciarnią, miejscem pracy, kościołem, szkołą i miejscem
wypoczynku.

Jacek Winckiewicz (Truskawkowe Pola) • Dom naturalny w kontekście
permakulturowej eko osady i końca świata.

Leszek Frankiewicz (Permakultura - Projekty) • Troska o ludzi w permakulturze -
brakujące ogniwo

Filip Partyka (Green Leaf Farm - Kąkolewice) • Rolnictwo regeneratywne i ekonomia.

Michał Łapiński (Kacze Bagno / Przystań Nowa Ziemia) • Permakultura - na
przykładzie ośrodka “Kacze Bagno miejsce inicjatyw pozytywnych” i “Przystań Nowa
Ziemia”.

Krystian Stempek (Permakultura Chocianów) • Permakultura Miejska.

Jeanette Knibba (Kraina Ahimsa) • Jurta - jako alternatywa dla mieszkania w
czterech ścianach.

Łukasz Nowacki (Fundacja Transformacja) • Dolina mgieł - przestrzeń, w której
permakultura, agroleśnictwo i rolnictwo regeneratywne odbudowują lokalny ekosystem.

Paweł A. Fijałkowski (Eko osada Brzozówka) • Zasadźca eko osady. Czyli jak wybrać
ludzi, idee, miejsce i metody.

Renata Pietrzak (Dom kopułowy na Podlasiu) • Budowa domu kopułowego.

Anna Chęć (Dolina Bawole Serce / Fundacja "Świat w Naszych Rękach") • Żywe
zasady permakultury na przykładzie działań w Dolinie Bawole Serce

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Z PEŁNĄ LISTĄ PRELEGENTÓW WRAZ Z GODZINAMI
NIEBAWEM.

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że
wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz
uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji w postaci relacji
fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za
pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych
osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.

NATURALNA PRZESTRZEŃ



ZAPRASZAMY SERDECZNIE


