Česká společnost uživatelů otevřených systémů

EurOpen.CZ

Seminář EurOpen.CZ pro malé i velké

30. září – 2. října 2022
zámek Nečtiny

Milé kolegyně, milí kolegové,
EurOpen se stará nejen o vzdělávání svých členů, ale také myslí na budoucnost. Ta je v našich
dětech. Proto jsme připravili víkend, který přinese Vašim dětem spoustu zábavy a možná v nich
zažehne i některá světélka poznání. Zámek Nečtiny nabízí nejen učebny, ale i možnost pokusů a
atrakcí v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí je možné část aktivit přesunout do
tělocvičny. Celá akce začne v sobotu ráno, ale nabízíme ubytování již od pátku večer. A co
všechno se zde bude dít? To už se dozvíte v programu akce v další části pozvánky.
Akce je určena pro věkovou kategorii 3 až 99 let.

Programový výbor:
Jiří Bořík
Jiří Sitera
Pavel Jindra
Zdeněk Šustr
Hlavní organizační partner
IoT laboratoř ZČU - https://iotlab.zcu.cz/

Program
Veletrh
Trvalá instalace, předváděčka různého vybavení orientovaného na osvojení moderních
technologií a získání inspirace. 3D tiskárny, vyšívací stroj, programovatelná ruka, chytré diody,
robotický bublifuk, Gravitrax a mnoho dalšího. Máte sami nějakou zajímavou hračku či přístroj?
Přivezte je a pochlubte se ostatním. Součástí akce je výstavka různých výrobků a část určená pro
nejmenší (interaktivní tabule, zvířátková telefonní ústředna).

Workshopy a aktivity
Kratší akce v menší učebně vypsané na konkrétní čas. Doba trvání 30-60 minut. Výběr z
připravených přednášek a workshopů:
•

Mikroskopie, pozorování a focení

•

Hydrofobní nápisy a nátěry, chemické pokusy

•

Práce s kartonem, sondy Rosetta a Philae, nástavec na mikroskop, interaktivní postavička

•

Lumen print – tvoření se světlem

•

Stavba raket, testy pohonů a soutěžní letecký den

•

Šicí a vyšívací dílna

Konzultační a servisní koutek
Aneb přivezte si, co vám nefunguje. Specialisté IoT labu se pokusí vaše nefunkční elektronické
zařízení opravit a zprovoznit. A pokud se to nepodaří, alespoň je odborně zrecyklují
(pochopitelně s vaším souhlasem).

Tradiční položky programu
Využití členitého parku a malebného okolí zámku na různé technické i netechnické činnosti.
Letecký den (drony, hydraulické a pneumatické rakety) večerní cesta k hrobce, různé aktivity
v parku. Fotografické pískoviště. V sobotu večer táborák a v případě dobrého počasí pozorování
oblohy s odborným výkladem. V neděli odpoledne individuální program (okolní lesy a turistické
cíle).

Většina aktivit je určena pro děti 8-15 let, případně i pro mladší za podpory rodičů. Změna
programu vyhrazena, přesný rozpis akcí bude k dispozici před zahájením akce.

Seminář začíná v sobotu 1. října od 9:00 hodin. Oficiální
program končí v neděli kolem poledne. Stravování
je zajištěno do nedělního oběda
Kde

Zámek Nečtiny
Nečtiny Hrad
http://www.zameknectiny.cz/

Jak se přihlásit

Na seminář je nutné se přihlásit pomocí webové
aplikace http://www.europen.cz
Případné další informace u pí. Šlosarové:
tel: 377632804
e-mail: europen@europen.cz

Co zahrnuje účastnický poplatek

Vložné, občerstvení během přestávek, zajištění
přednáškových prostor. Ubytování a strava je
hrazena samostatně.

Úhrada poplatku

Bankovní spojení a variabilní symbol platby Vám po
kontrole přihlášky bude zaslán e-mailem
společnost EurOpen.CZ,
Univerzitní 8, Plzeň
IČO: 61389081
Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH.

Doklad o zaplacení

Zašleme v rámci vyúčtování po skončení semináře.

Uzávěrka přihlášek

23.9.2022

On-line přihlášky

Elektronická přihláška je na adrese
http://www.europen.cz
V programu konference může dojít k drobným časovým
i obsahovým změnám.

Kapacita

Kapacita přednáškového sálu a ubytovací kapacita
hotelu limitují počet účastníků na 60

Další informace

Pořizování audio či video záznamů bez svolení
přednášejících a organizátorů konference není
povoleno.

Konferenční poplatky
Vložné

Dospělí a děti

Děti do 4 let

nad 4 roky
Členové

350 Kč

zdarma

Nečlenové

400 Kč

zdarma

Cena ubytování a stravy viz přihláška.

Jak se dostat do Nečtin Hradu

