2 - denní kurz pro mládež ve věku 11 - 15 let

LASER CAMP
Laser camp je kurz určený mladým lidem, kteří se chtějí dozvědět něco o nejmodernějších
technologiích obrábění dřeva. Účastníci kurzu se naučí pracovat s grafickým programem
CorelDRAW. Každý den si navrhnou jednoduchý výrobek, který bude vyříznut či vygravírován
na laserovém gravírovacím stroji. Poté si jej vlastnoručně sestaví a odnesou domů. Kurz
probíhá pod vedením dvou lektorů. Stravování je zajištěno ve školní jídelně Hradecká.

Datum konání kurzu: 25. 8. – 26. 8. 2020 (úterý – středa)
Čas konání kurzu: 8,00 – 15,00 hod.
Místo konání:


Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva

Brněnská 207, 500 06 Hradec Králové (žlutá budova, hned u silnice, dříve firma Petrof)
GPS: 50.1918361N, 15.8489489E, viz. http://mapy.cz


Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

17. listopadu 1202, 500 03 Hradec Králové
GPS: 50.2033817N, 15.8342536E, viz. http://mapy.cz


Školní jídelna, Hradecká

Hradecká 1219, Hradec Králové, tel. 495 511 046
Cena: 600,- Kč za 2 - denní kurz, platí se převodem na účet cca 14 dní před začátkem kurzu. V
ceně je zahrnuto: výuka, materiál, pojištění, 2x oběd
Konečné datum podání přihlášek elektronickou formou, (formulář ke stažení ZDE)
je 16. srpna 2020 na lasercamp@hnn.cz počet účastníků kurzu je omezen na 12.
Účastníci jsou povinni dostavit se na zahájení kurzu se svým zákonným zástupcem, kterému
budou sděleny informace o průběhu kurzu, a který osobně potvrdí podanou přihlášku.
S ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
budou zákonní zástupci účastníků požádáni o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů (viz vzor zde), budou jím sděleny informace o právech ve vztahu k
případně udělenému souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz informace zde).

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je DOBROVOLNÉ a neposkytnutí
souhlasu nemá vliv na možnost dítěte účastnit se kurzu.
Kontakt: e-mail: lasercamp@hnn.cz
tel. 777 072 704

Časový plán 1. a 2.dne – místo a čas
Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva


8,00 – 12,00 hod. práce s počítačem, vyříznutí výrobků

Pěší přesun na oběd. Oběd - Školní jídelna, Hradecká


12,00 – 13,00 hod.

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové


13,00 – 15,00 hod. sestavení, ruční dokončení výrobků

Fotogalerie:

