PUTOVNÍ VÝSTAVA
iQLANDIA
„Poznávej se“

PV 2

Nabídka pronájmu
Putovní výstava interaktivních exponátů iQLANDIA
PV2 – Poznávej se
„Poznávej se“ je pokračováním úspěšné výstavy Hry a klamy zábavně – naučného science centra iQLANDII v
Liberci, které popularizuje svět vědy a techniky hravou formou.
Výstava v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení, zahrnuje na čtyři desítky interaktivních exponátů a hlavolamů,
které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Základním principem výstavy "Poznávej se" je
její interaktivnost a zapojení co největšího množství smyslů. Návštěvníci všech věkových kategorií si mohou
vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly, ale také, jak nás smysly mohou klamat.
Obsah výstavy
Výstava obsahuje na čtyři desítky interaktivních exponátů a hlavolamů zaměřených na poznávání smyslů a
schopností člověka. Pro lepší představu o obsahu výstavy uvádíme výběr z exponátů.
Obtisk lidského těla - vytváření
kopie zábavnou formou
Návštěvník obtiskuje své tělo
nebo jeho části do matice bodů
na posuvných tyčkách a vytváří
tak "3D" kopii svého reliéfu.

Černá díra - působení gravitační
aodstředivé síly
Simulace jevu prostřednictvím
exponátu a kovové mince.
Návštěvník sleduje působení
odstředivé a gravitační síly na
minci, která se postupně ztratí v
„hladovém chřtánu“ černé díry.
Existenci černých děl teoreticky předpověděl už Albert Einstein ve své obecné teorii relativity. Černé díry mají
natolik silné gravitační pole, že jakýkoliv předmět v jejich blízkosti je jimi pohlceno.

Fakírova sedátka – proč fakír necítí bolest
Návštěvník si postupně sedá, popř. rukou nebo jinou
částí těla tlačí na různé povrchy sedáků. Díky velkému
počtu hrotů se váha návštěvníka rozloží, jako fakír se
tak může posadit také na povrch s ostny.

Labyrint – cvičení koordinace pohybů
Návštěvník balancuje s labyrintem tak, aby úspěšně dopravil kuličku na
určené místo.

Prostrč bez dotyku – Jak pevnou máš ruku?
Úkolem je přemístit rukojeť s očkem na druhý konec tyče, aniž
by se očko
dotklo tyče.

Postřeh – zkouškapohotovosti
Úkolem je co nejrychleji zmáčknout tlačítka, která se
postupně rozsvěcují. Po uplynutí časového limitu se zobrazí
počet stisknutých tlačítek.

Tělo jako elektrolyt – Umí tvé tělo vyrobit elektrický proud?

Cit v rukou – Poznáš rozdíl po hmatu?

Stisk – Jak silný máš stisk?

Průnik obličejů – Zaměňte si vzájemně nos, oči či bradu…

Zvukové pexeso – Najdi dvojici stejných zvuků

Rovnováha – Otestuj svoji rovnováhu

Koordinace – Vyzkoušej si jak jsi na tom
s koordinací pohybů

Hlavolamy – Otestuj svoje logické myšlení

Vybrané instalace
Kulturní dům Leoše Janáčka, Havířov, Novoměstská radnice Praha, Detské múzeum Bratislava, Stará radnice Brno,
Muzeum Karlovy Vary, Regionální muzeum Vysoké Mýto, Galerie F. Drtikola Příbram, Zámek Jílové, Středočeské
muzeum Roztoky, Městské muzeum Dvůr Králové n. L., ZDAR Žďár n. Sázavou, Vzdělávací centrum Kamenický
Šenov, Dům Kultury Jihlava, Město Mimoň, Společenský dům Hlinsko, Městské muzeum a galerie Polička a další.

Cena pronájmu sady
Cena je vždy uvedena:
- bez DPH,
- na týdenní pronájem při jeho konkrétně stanovené délce,
- s podmínkou, že exponáty ponesou značku science centra iQLANDIA
Zálohová faktura za pronájem putovní sady ve výši týdenní sazby je splatná před zahájením pronájmu.
Doplatek je splatný 10 dnů po ukončení výstavy.
Podmínky pronájmu
1. Nájemce
•
•
•
•
•
•

hradí dopravu a montáž na vlastní náklady (zajišťuje Pronajímatel),
zajišťuje základní údržbu exponátů, aby nebylo poškozeno dobré jméno science centra iQLANDIA,
zajišťuje průběžné oznamování závad a poškození pronajímateli,
zodpovídá za kontrolu a obsluhu exponátů,
zajišťuje přívod elektrické energie k exponátům na elektřinu,
je povinen nahlásit pronajímateli s minimálně měsíčním předstihem umístění pronajaté Putovní
sady (objekt a adresa).

2. Pronajímatel
•
•
•
•
•

se zavazuje předat exponáty v předem sjednaném termínu,
zajišťuje dopravu při montáži a demontáži,
zajišťuje montáž a demontáž exponátů,
zajišťuje jednorázové proškolení personálu nájemce v manipulaci a základní údržbě exponátů,

Instalace výstavy
Pro vzdušné uspořádání expozice je zapotřebí prostor 250 m2. Minimální prostor pro instalaci
kompletní expozice je 150 m2. Délka instalace je závislá na podmínkách a připravenosti prostoru,
obvykle trvá jeden až dva dny. Nedílnou součástí při přípravě expozice je zaškolení obsluhujícího
personálu.
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