Heuréka v Liberci 30.5. - 1. 6. 2014
Vážení heuréčáci,
je tomu již pár let, co jsme společně nocovali v prostorách iQparku, a proto jsem ráda, že nás
čeká další víkendové setkání v Liberci. Budete mít možnost porovnat naše aktivity tehdy a dnes a
prozkoumat novou budovu science centra iQLANDIA, kterou jsme otevřeli 28. března naproti
Babylonu. Od otevření jsme se nezastavili a doufám, že na konci května nám už bude končit
záběhový provoz a představíme vám iQLANDII v plné síle. Jelikož jste většinou procestovali kus
světa a navštívená science centra byste někteří nespočítali na prstech svých končetin, budeme
rádi za vaše podněty a připomínky. Věřím, že budete shovívavými hodnotiteli.
Předběžný program:
Příjezd do Liberce - v pátek 30. 5. mezi 16.00 a 20.00 nebo pak v sobotu. Příchod na pokladnu
iQparku v Centru Babylon, registrace (abychom věděli, že už jste u nás :-)).
Program - pátek - prohlídka iQparku do 20.00
po 20.00 večerní posezení mezi exponáty - kytary i další hudební nástroje
vítány. Fyzikální i jiné hry výhodou
- sobota - dopoledne prohlídka iQLANDIE
- odpoledne Science on Stage a Muzejní noc v iQLANDII
Doporučuji oddělit dopolední a odpolední blok procházkou po městě a
obědovou pauzou. K historické radnici je to z iQLANDIE 20 minut chůze.
- neděle - od 8.30 - mimořádná projekce v planetáriu iQLANDIE pro Heuréku, trvání
50-60 minut
Odjezd z Liberce - neděle, po dopoledním programu v iQLANDII, spací místnosti je nutno
vyklidit nejpozději v brzkém nedělním odpoledni
Spaní - budeme spát v iQparku ve výstavním sále a 3 místnostech s kobercem. Karimatky a
spacáky s sebou. Matrace bohužel nemáme, takže si přivezte měkké podložky. Prosím o
nahlášení rodin s dětmi, pokusíme se pro ně najít klidnější místo. Cestovní postýlku není problém
připravit. Spací místnosti budou přes den zamčené, takže se tam můžeme utábořit do neděle.
Jídlo - vlastní stravování, možnosti jsou široké - iQLANDIA, Babylon, 10 minut chůze od iQparku
je obchodní centrum Forum s Teskem a restauracemi, přímo v Babylonu jsou malé potraviny
(otevřeno 10.00 - 20.00), 5-10 minut chůze z iQLANDIE je čínská restaurace, kebab, pizza,
česká klasika, prostě centrum města.
K dispozici budou 2 malé ledničky, rychlovarná konvice, elektrická plotýnka.
Parkování - před iQLANDIÍ je nové placené parkoviště (pro návštěvníky iQLANDIE za 50,Kč/den), které se na noc zavírá, nebo je možno za 20,- Kč stát od pátku do neděle na městkých
parkovacích místech v ulicích kolem iQLANDIE - zelená parkovací zóna.
Kudy k nám a co je iQLANDIA - viz webové stránky www.iQlandia.cz
Kapacita - 50 účastníků
Snad nám vyjde počasí, abyste viděli z Liberce i něco jiného než jen interaktivní exponáty. Ale i
pokud bude pršet, tak věřím, že si společný víkend v Liberci užijeme.
Na setkání s Heurékou se těší
Jana Bittnerová, Bittnerova@iqlandia.cz

