
Dzień dobry,  
 
Zwracam się do Was z ogromną i serdeczną prośbą o wzięcie udziału w 
poniższym konkursie. Organizatorom wydarzenia oraz mi osobiście jako 
przedstawicielowi programu Młodzi w Łodzi bardzo zależy na tym aby podczas 
Kongresu mógł wybrzmieć głos nie tylko kadry naukowej łódzkich Uczelni, ale też 
głos studentów. Możecie się pochwalić swoimi działaniami na stoisku w strefie 
wystawienniczej, możecie przedstawić prelekcję, prezentację czy wystawę, projekcję 
filmu, albo wziąć udział w panelu dyskusyjnym w wybranym temacie. Jakiekolwiek 
inne pomysły na zaistnienie łódzkich studentów podczas Kongresu również są mile 
widziane. Po prostu ważne jest, aby ten głos się pojawił. Więcej informacji o 
Konkursie poniżej oraz na naszej stronie https://mlodziwlodzi.pl/konkurs-na-
propozycje-aktywnosci-podczas-i-miedzynarodowego-kongresu-regeneracja-miast-
przemyslowych/  
 
W dniach 22-23 czerwca 2021 r. Miasto Łódź wspólnie z Open Eyes Economy 
organizuje I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”, 
podczas którego zajmować się będziemy strategicznymi wyzwaniami przed 
jakimi stają współczesne aglomeracje przemysłowe konkurujące na arenie 
międzynarodowej. 
Tematami poruszanymi na pierwszej edycji Kongresu „Regeneracja Miast 
Przemysłowych” będą: 

 finansowanie rozwoju i rewitalizacji miast; 
 wyzwania rozwojowe miast przemysłowych funkcjonujących w sferze 

oddziaływania stołecznych metropolii; 
 niebiesko – zielone miasta; 
 społeczny wymiar regeneracji miasta przemysłowego; 
 polityka miejska i przestrzenna wobec nowej organizacji przemysłu; 
 nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych; 
 industrialne dziedzictwo – miasto przemysłowe: wczoraj, dziś i jutro; 

Dwa dni Kongresu obfitować będą w prelekcje i panele dyskusyjne z udziałem 
najwybitniejszych specjalistów i znawców tematu z kraju i zagranicy. Przewidziana 
jest również strefa wystawiennicza. Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie 
na stronie www.regeneracjamiast.pl 
Do współtworzenia Kongresu chcemy zaprosić młodych ludzi, studentów 
i doktorantów łódzkich uczelni, w szczególności tych współpracujących w ramach 
kół naukowych i organizacji studenckich. Autorzy najciekawszych propozycji 
zostaną zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie, jako uczestnicy prelekcji, 
paneli dyskusyjnych czy wystawcy w strefie wystawienniczej, a same zgłoszone do 
Konkursu propozycje znajdą się w programie wydarzenia. 
REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Termin przesyłania zgłoszeń mija 31 marca 2021 r.  
 
W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny 506 665 029. 
 
Pozdrawiam 
Justyna Kowalska-Grzegory 
tel. 42 638 59 28, 506 665 029 
e-mail: j.grzegory@uml.lodz.pl 
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www.mlodziwlodzi.pl 
 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są do czynności urzędowych. Macie Państwo 
prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia 
wyrażenia zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie www. 
bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. 
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