STREFA EDUKACYJNA KANABA FEST
Godzina

Maciej Konarowski - stosowanie konopie
w celach leczniczych; uwarunkowania
prawne
J drzej Sadowski - CBD dla
przedsi biorców w Polsce. Aspekty
prawne.
Marcin Marczak - Nowe technologie i
rozwi zania w uprawie konopi.
Małgorzata Szakuła - ywno
funkcjonalna z konopi. Pokarm na miar
XXI wieku.
Panel dyskusyjny
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Stelios Alewras i Maciej Pawłowski - THC
we krwi kierowcy i konsekwencje prawne
w Polsce i na Świecie. Case study kilku
przypadków aresztowanych „za
marihuan ”.
Bogdan Jot - Analiza wybranych bada
naukowych weryfikuj cych popularne
mity na temat marihuany.
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Marcin Marczak - Kierunki rozwoju terapii
konopnej i przyszło medycyny
konopnej (ENG)
Panel dyskusyjny

17:00

Andrzej Dołecki (on-line), Jerzy
Afanasjew i Maciej Kowalski Dekryminalizacja czy Legalizacja?

18:00

STREFA EDUKACYJNA KANABA FEST
Godzina

Niedziela
Kamila Dragan - Zastosowanie
kannabinoidów w leczeniu Endometriozy i
uzale nienia od leków przeciwbólowych.
Dorota Gudaniec - Gar praktycznych
wskazówek w terapii Cannabis.
Panel dyskusyjny
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Mariusz ak i Jarosław Sachajko Problemy rolników uprawiaj cych konopie
oraz spodziewane zmiany w
ustawodawstwie.
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ć

ś
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Samia Al-Hameri - Konopny biohacking,
czyli neurobiologiczne działanie konopi.
Mestosław i Jakub Greń - Psychodeliki:
prawo, polityka, profilaktyka
Włodi, Liroy, Michał Bania, Simon
Bartczak - Sommelierzy konopni. Kultura
u ywania marihuany.
Paulina Janowicz - medyczne
zastosowanie konopi na przykładzie
historii przewlekle chorych pacjentów
Jolanta Różańska - Czy nadszedł cza na
studia konopne w Polsce ?

WERNISAŻ
Zapraszamy również na wystawę tematycznych prac
malarskich artystki tworzącej pod pseudonimem Ines Ligatur.
Jej sztuka to połączenie realizmu, koloryzmu z pop-artem.
Artystka będzie również obecna podczas targów, także
zachęcamy do rozmów i nabywania jej cudownych prac!
WARSZTATY
Podczas targów odbędą się również warsztaty z budownictwa
konopnego. Marcin Krzyżowiak z firmy Cannarch
zaprezentuje państwu jak stworzyć cegłę z konopi, tzw. Hemp
Crete, a następnie zbuduje wspólnie z państwem ścianę
konopną.
WARSZTATY
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Ile jest marihuany w marihuanie? W ramach redukcji szkód

Zastrzegamy, e harmonogram, tematy prelekcji oraz
prelegenci mog si zmieni .
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Gospodarz Strefy: Mateusz Zbojna z kanału Otwieram Oczy

