Zaproszenie
na webinarium

Szanowni Państwo,

w związku z wykonywanym w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
projektem „Młyny wietrzne województwa świętokrzyskiego – od tradycji do przyszłości w online”
serdecznie zapraszam:
•
•
•
•
•

Władze Gminy,
Pracowników Urzędu Gminy zajmujących się tematyką zabytków
Sołtysów miejscowości, w których zachował się wiatrak lub jego pozostałości
Właścicieli wiatraków lub ich pozostałości
Inne wskazane osoby

do wzięcia udziału w darmowym webinarium szkoleniowym z elementami coachingu. Webinarium
kierowane jest do Gmin, w których zachował się wiatrak lub jego pozostałości.

Zagadnienia, które zostaną poruszone na webinarium:
1. Wiatraki i ich rola w społeczności lokalnej - dawniej i dziś.
2. Fascynujący mechanizm, czyli budowa wiatraków wyrazem kunsztu dawnej sztuki ciesielskiej.
3. Wiatraki w województwie świętokrzyskim - stan obecny (liczba, miejscowości i stan
zachowania).
4. Co można zrobić ze starym wiatrakiem?
a. Adaptacje wiatraków (i ich klienci)
b. Dodatkowa promocja wiatraka i gminy (w tym w Internecie)
c. Finansowanie ochrony i remontów
d. Doświadczenia ze Świata
5. Organizacje wspierające promocję, renowację i ochronę wiatraków:
a. The International Molinological Society,
b. Polskie Stowarzyszenie Molinologiczne,
c. Fundacja Muzeum Światowego Dziedzictwa
6. Coaching – dla wszystkich chętnych (i spełniających kryteria), którzy chcieliby uratować wiatrak
w swojej gminie i miejscowości

Terminy:
•

Webinaria:

17 grudnia 2020 godz. 17:30
18 grudnia 2020 godz. 12:00
(osoby, które są chętne do wzięcia udziału w webinarium a nie odpowiada im żaden z powyższych
terminów proszone są o kontakt: natalia.m.lyons@gmail.com)
•

Coaching:

21 grudnia 2020, godz. 12:00 ( termin i godzina coachingu mogą być dostosowane i zdublowane
w zależności od liczby chętnych)

Sposób zgłaszania się:
Proszę o sporządzenie listy uczestników webinarium wg. poniższego wzoru oraz przesłanie listy
do 1 grudnia 2020 r. na adres mailowy: natalia.m.lyons@gmail.com
(kontakt telefoniczny w godz. 10:00 – 18:00: dr Natalia Lyons 792-789-787)

Lp. Imię i Nazwisko

Funkcja
adres mailowy
(Wójt, Urzędnik UG,
Sołtys, Właściciel,
inne)

telefon
UWAGI: wybrany
kontaktowy termin webinarium
(+ dodatkowe np.
chcę
wykonać
połączenie
testowe)

1.
2
UWAGA:
Webinarium odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting ( https://clickmeeting.com/pl ).
Uczestnicy otrzymają link do spotkania na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Aby dołączyć
do webinarium należy kliknąć w link. Osoby, które nie są zaznajomione z webinariami i chciałyby
wcześniej przetestować połączenie proszę o informację w rubryce UWAGI.

Zrealizowano w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

