Zagreb, 18. srpnja 2016.

Za studente Sveučilišta u Zagrebu i sudionike Europskih
sveučilišnih igara (ESI 2016.) bit će postavljena druga solarna klupa
ispred Kineziološkoga fakulteta
Nakon postavljanja prve solarne klupe u dvorištu Rektorata, Ženski Lions klub
Zrinjevac daruje i drugu, koja će biti trajno postavljena ispred Kineziološkoga
fakulteta, a koristit će je i studenti sportaši za vrijeme trajanja ESI 2016.
U srijedu 20. srpnja 2016. godine u 15 sati ispred Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu svečano će biti postavljena druga solarna klupa u Gradu Zagrebu. Riječ je o daru
Ženskoga Lions kluba „Zrinjevac“ studentima Sveučilišta u Zagrebu kojem je cilj potaknuti
veće korištenje zelenih i održivih tehnologija.
Solarna klupa inovativna je ideja i projekt mladoga studenta Fakulteta elektrotehnike, strojarstva
i brodogradnje Sveučilišta u Splitu Ivana Mrvoša. Osim odmora, solarna klupa omogućava
istodobno punjenje četiri mobitela ili tableta, ima hotspot za internet, senzore za kvalitetu zraka,
a noću služi i kao javna rasvjeta. Solarna klupa može raditi i deset dana bez sunca, a otporna je i na
udarce.
Ideja o darovanju dviju solarnih klupa Sveučilištu u Zagrebu jedna je od četiriju ciljeva – mladi i
ekologija, koje je LC International istaknuo u svom programu u povodu proslave 100 godina
djelovanja Lions klubova u svijetu. Sredstva za donaciju prikupljena su na humanitarnom
koncertu „La Primavera“ koji je u travnju ove godine održan u koncertnoj dvorani „Blagoje Bersa“
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu na kojem je nastupila sopranistica Antonella Malis uz
glasovirsku pratnju profesora Vladimira Babina.
Program svečanoga postavljanja druge solarne klupe ispred Kineziološkoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu započet će obraćanjem dekana Kineziološkoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Damira
Knjaza, nakon čega će se prisutnima obratiti predsjednica Ženskoga Lions kluba „Zrinjevac“
Vesna Boinović-Grubić te rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras. Na svečanosti
će uslijediti kraći prigodni program.
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Unaprijed Vam zahvaljujemo što ćete medijski popratiti ovo događanje i nazočiti svečanom
postavljanju druge solarne klupe u Gradu Zagrebu ispred Kineziološkoga fakulteta.

S poštovanjem,
Ured za odnose s javnošću
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