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Nabídka pronájmu
Putovní výstava interaktivních exponátů iQLANDIA
PV3
Výstava v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení, zahrnuje na tři desítky exponátů, které jsou přímo určené k
vyzkoušení. Návštěvník se dozví, jak funguje černá díra, jak vidí živočichové nebo jestli ho oklamou naše optické
klamy. Zároveň se může porovnat s kamarády kdo má lepší postřeh nebo větší sílu a mnoho dalšího.
Obsah výstavy
- interaktivní exponáty, panely s optickými klamy
- Obtisk těla, Černá díra, Pythagorova věta, Planetární stůl, Jak vidí živočichové,
Vzduchové dělo, Silák, Harfa, Hyperboloid, Viskozita, Labyrint, Fakírovy stoličky 6 ks, Převrácené
písmo, Postřeh, Rychlost reakce, Frekvence, Optické klamy (10 panelů).

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 přitažlivé a
odstředivé 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.

Pythagorova věta - názorné provedení c² = a² + b².
Při otáčení kotouče se kapalina přelévá mezi čtverci a
trojúhelníkem a názorně tak dokazuje platnost
Pythagorovyvěty.
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.
Planetární stůl
Test znalostí planetárníhosystému
PC kiosek s dotykovou obrazovkou. Software funguje
jako slepá mapa sluneční soustavy, návštěvník
přetahuje obrázky planet podle toho, v jakém pořadí
obíhají Slunce.
Jak vidí živočichové - Vizualizace zraku různých živočichů
Jak asi vidí okolní svět pes, kočka, kůň nebo např. včela? Díky vědeckým poznatkům a
moderním technologiím je to již možné!
Stačí se podívat na displej exponátu, vybrat si zvíře a sledovat obraz jeho očima.
Obdobně se lze dívat na svět očima člověka se zrakovou vadou.

Vzduchové dělo - pozorování účinku tlakovévlny
Natažením gumové membrány a jejím následným
uvolněním dojde k prudkémuvytlačení vzduchu zevnitř
děla a rozpohybování CD zavěšených na mobilnístěně.
Vzniklé vzdušné víry se mohou šířit až několik metrů
daleko.

Silák – poměření vlastní síly
Návštěvník tahá co nejvíce za lano, průběh svého snažení
vidí na displeji před sebou, kde po 20 sec. spatří svůjosobní
rekord.

Přetahování lanem patřilo odedávna koblíbeným sportovním soutěžím napříč celým světem. V letech 1900 –
1920 se dokonce jednalo o olympijský sport.
Optická harfa - hra pomocí laserovýchpaprsků
Hra na harfu, kde struny jsou nahrazeny
světelnými paprsky.
Rotační hyperboloid – princip vzniku rotačního
hyperboloidu
Postupným otáčením spodního kola dojde pomocí provázků ke vzniku rotačního hyperboloidu. Ten vzniká
rotací hyperboly kolem své osy.
Tvar hyperboloidu, nebo jeho výseče, se často používá ve stavební praxi pro konstrukce staveb – např.
chladící věže jaderných elektráren, horský hotel na Ještědu.
Viskozita – ukázka
viskozity různých kapalin
Návštěvník přetočí rámeček s trubicemi a pozoruje, jak
se kuličky potápějí v pěti kapalinách (olej, saponát,
voda…) s odlišnou viskozitou různě rychle.

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

Převrácené písmo – ukázka osové souměrnosti
Při pozorování slov přes válcovou čočku se jedna řada
slov zobrazuje převráceně, druhá stejně. Písmenatypu
O, H, X,… jsou osově souměrná. Text je tak sice
obrácený, ale díky souměrnosti nedojde k žádné
změně.

Postřeh – zkouška
pohotovosti
Návštěvník má za úkol co
nejrychleji zmáčknout
tlačítka, která se postupně
rozsvěcují.

Rychlost reakce
Po sepnutí tlačítka se po
stanovené době spustí nadispleji
stopky času. Úkolem návštěvníka
je vco nejkratší době tyto stopky
zastavit. Zaznamenaný čas je pak
dobou/rychlostí jeho reakce.

Frekvence
Návštěvník mačká po stanovenou dobu spínač co nejrychleji
za sebou. Počet kliknutí se zobrazí na konci hry.

Hádanky – test schopností a znalostí z různých oborů
Na třicet logických úkolů a hádanek

Optické klamy / Poznej státy / Poznej stavby
9 + 1 velkoformátových oboustranných tabulí s optickými klamy a s prověřením znalostí zeměpisu –
identifikace evropských států podle jejich obrysu a rozpoznání významných světových staveb

Vybrané instalace v obchodních centrech:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avion Shopping Park, Ostrava
OC Letňany Praha
OC Fontána, Karlovy Vary
OC FORUM, Liberec
OC Plzeň, Plzeň
NC Eden, Praha
OC Laugaricio, Trenčín
OC Max, Nitra

Avion Shopping Park, Ostrava

OC Letňany, Praha

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,
zajistí pojištění exponátů proti živelním pohromám, zcizení a vandalismu.

Instalace výstavy
Pro vzdušné uspořádání exponátů je vyžadována plocha 200 m2, minimální plocha představuje
150 m2. Délka instalace je závislá na podmínkách a připravenosti prostoru. Nedílnou součástí při
přípravě expozice je zaškolení obsluhujícího personálu

Poptávky: obchod@iqlandia.cz
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