V Olomouci 27. března 2014
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
již tradičně se na Vás obracíme s prosbou o pomoc při přípravě a realizaci Veletrhu vědy a
výzkumu, který navazuje na dlouholetou tradici Přírodovědného jarmarku a který se nám
v loňském roce podařilo díky projektu POP UP rozšířit na celou univerzitu. Akce se koná
v pátek 20. a v sobotu 21. června 2014 a Vy její dění můžete ovlivnit a svým dílem přispět
k tomu, aby se i letošní ročník povedl. Cílem akce je zábavnou a poučnou formou přiblížit
školákům i dospělým všechny oblasti vědy netradičními pokusy a prezentacemi (např. formou
divadelních představení, chemickými experimenty s výbušnými a hořlavými látkami,
představením lidského těla jak ho neznáte či zajímavými sportovními aktivitami). Centrem
akce bude areál Korunní pevnůstky v Olomouci, ale program proběhne také již tradičně na
budově Přírodovědecké fakulty UP na ulici 17. listopadu. Plánovaná doba přímého kontaktu
s cílovou skupinou je po oba dny 9 -16 hodin.
Letošní ročník prožijeme pod mottem Jarmark plný vědy, jak ji neznáte a vzhledem k tomu,
že rok 2014 je rokem astronomie, podtitulem budou „různé světy“. Různé světy lze tedy v
tomto kontextu chápat jako mimozemské civilizace. Téma by se však mělo dát promítnout do
všech vědních oborů: různé světy jako kontrast vyspělých států a chudoby např. v afrických
státech, různé světy také z pohledu přírodovědce či lékaře, kdy vlastním světem může být
lidské tělo, buňka, atomární struktury, ...
Podmínky prezentace jednotlivých pracovišť a oborů:
Co nabízíme my:
 komplexní rozsáhlou propagaci
 zajištění „veletržního servisu“ - stánek, stoly, židle, elektřina, voda, internet, popis
stánku, umístění na papírové i interaktivní mapě, hostesky
 mzdu „stánkaře“ – 1.000,-Kč/den
 úhradu materiálu na stánek ve výši do 1.000,-Kč na den (chemikálie, papír, kelímky,
zubní kartáčky, ...), v případě předchozí dohody je možné tuto částku zvýšit
 možnost nakoupení pomůcek, které zůstanou na další akce – zde je určitý finanční
limit, tj. kdo dřív přijde ...
 základní stravovací a pitný režim v den akce
Co očekáváme od vás:
 pozitivní přístup :-))
 personální zajištění každého stánku: zodpovědná osoba, která zkontroluje připravenost
stánku den před akcí, odborná obsluha po celé oba dva dny Veletrhu – samozřejmě, že
na stánku nemusí být celou dobu stejní lidé, jde o to, aby byl každý stánek či aktivita
přístupný návštěvníkům po oba dva dny Veletrhu,
 určená osoba, která převezme či odveze věci ze stánku buď v sobotu pozdě večer,
nebo v neděli ráno, případně si je v pondělí sama vyhledá v meziskladu, kam se budou
stahovat zbylé věci.
 Zaslání informací následujících informací:

1. název stánku – max 20 znaků,
2. anotace stánku – popis aktivity – 200-300 znaků,
3. každý stánek má zodpovědnou osobu s kontakty, seznam ostatních účastníků s
informací, kdy se Veletrhu účastní,
4. pro každý stánek budou vyčísleny nároky na konferenční servis (požadavky na
prostor, počet stanů, židlí, lavic, elektřina, ...),
5. zadefinování materiálu pro stánek (pozor, nebude možné proplácet dodatečné
paragony, i „spotřební“ věci budeme letos nakupovat centrálně, pokud možno do 1. 6.,
věci, které by podlehly zkáze či rozpadu - potraviny pro pokusy, suchý led, atd. musíte zadat požadavkem a kupovat se budou na základě předchozí objednávky),
vyplnění a zaslání všech personálních podkladů do 25. 5. 2014 (osobní dotazník
v příloze), následné změny budou možné jen z vážných důvodů – nemoc atd. - a měly
by probíhat náhradou jiného člověka,
6. budou uvedeny požadavky na tisk – rozsah, specifikace, jaké budou podklady – dle
těchto údajů se dohodneme na termínu nejpozdějšího dodání podkladů
Vy, kdo se budete chtít Veletrhu vědy zúčastnit, kontaktujte do pátku 14. dubna Mgr. Jiřího
Hátleho (jiri.hatle@upol.cz, 585 634 676)., zde si také vyžádejte tabulku pro doplnění
informací o stánku a podklady pro uzavření dohody o provedení práce.
Na společnou práci se těší organizátoři Veletrhu vědy.

