Příměstský tábor
„TÁBOROVÁ DÍLNA PRO KUTILY“ v iQFABLABU
Příměstský tábor pro všechny kreativní děti ve věku 10–15 let, které rády tvoří a vyrábí. V rámci tábora
budou mít děti možnost vyzkoušet a potrénovat svou zručnost, zapojit kreativitu a naučit se pracovat
na těch nejmodernějších strojích. Všechny výrobky, které během tábora vzniknou, si děti budou moct
odnést.
Termíny konání:
•

I. turnus : 19. – 23. 7. 2021

• II. turnus : 16. – 20. 8. 2021
Program tábora:
V rámci příměstského tábora se děti naučí vyrábět věci pomocí rukou i pomocí moderních strojů.
Nabídneme tyto aktivity:
• vyrábění ze dřeva v naší Hrubé dílně (řezání, zatloukání, pilování, vrtání)
• tisk na 3D tiskárně, modelování vlastních objektů, tisk 3D fotky
• výroba originálního trička, výroba polepu na řezacím plotru
• stavba a programování robotické stavebnice LEGO
• práce s laserem, kreslení návrhu v grafickém programu
• tvorba návrhu na grafickém tabletu
• práce s 3D skenerem a sestavení vrstveného modelu
• sprejování streetartu přes šablonu
• výlet do přírody
Pro koho je tábor určen?
•

pro děti ve věku 10–15 let

•

pro 12–16 účastníků

Výhodou je, pokud dítě už má nějaké zkušenosti s manuální tvořením a určitou zručnost, ale není to
podmínkou. Vše bude mít možnost si vyzkoušet, osahat a naučit se.

Místo konání:
Prostory iQLANDIE, iQPARKU, iQPLANETÁRIA, iQFABLABU

Cena:
3 300 Kč / účastník
Platbu provedeš jednoduše přes náš e-shop. Na tomto odkazu stačí vybrat druh tábora, zvolený turnus
a zaplatit platební kartou.
Platbu je třeba provést co nejdříve, ideálně s odeslanou přihláškou, abychom pro dítě mohli rezervovat
místo.

V ceně je zahrnuto:
• táborový program
• vstupné do iQLANDIE, iQPARKU, iQPLANETÁRIA a iQFABLABU po dobu tábora
•

stravování – občerstvení po celý den po dobu konání tábora:
o 1x oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj)
o 2x svačina
o celodenní pitný režim

Přihláška ke stažení
Přihlášku si stáhni, vyplň a zašli nám ji na rezervace@iqlandia.cz.
Podrobnější informace a další dokumenty zašleme přihlášeným účastníkům v průběhu června 2021.

V případě dotazů jsme k dispozici na emailu rezervace@iqlandia.cz nebo na tel. č. 724 586 230.

Detailní storno podmínky jsou uvedené v přihlášce. V případě zrušení tábora před jeho započetím ze
strany IQLANDIA, o. p. s. z provozních důvodů (včetně epidemiologické situace) vrátí IQLANDIA
přihlášeným účastníkům neprodleně celou částku za tábor.

