Celostátní kolo soutěže Mladý programátor
Termín: 17.19. 5. 2019
Místo konání: Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958, Teplice
Cesta z Hlavního nádraží Teplice v Čechách do školy:


přechod na zastávku trolejbusu MASARYKOVA



trolejbusy č. 101 a č. 108 odjíždějí v cca 11 - 15 minutových intervalech - směr NOVÁ VES
VÝSTUP: zastávka BÍLÁ CESTA
nástup předními dveřmi, platí se u řidiče - vytiskne hromadnou jízdenku (děti 5 Kč, studenti s průkazem
studenta 5 Kč, dospělý 20 Kč)
cesta ze zastávky do školy cca 400 m





Ubytování
Ubytování i strava bude zajištěna na ZŠ Bílá cesta, Verdunská 2958, Teplice.
Nutno míti vlastní spacák a karimatku.
Strava
Strava bude zajištěna od večeře v pátek 17. 5. do snídaně v neděli 19. 5. 2019. V neděli zajistíme balíček
na cestu. Pitný režim bude zajištěn.

Jídelníček
pátek 17. 5. 2019
večeře
špagety s masem a sýrem, čaj
sobota 18. 5. 2019
snídaně
housky 2 ks, máslíčko, paštika, jogurt, ovoce, čaj
oběd
vepřový plátek, bramborová kaše, salát, sirup
večeře
rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, okurka, sirup
neděle 19. 5. 2019
snídaně
rohlíky 2 ks, máslíčko, sýr tavený, ovoce, oplatka, čaj
balíček na cestu kuřecí řízek, chléb, ovoce, pitíčko
Program
pátek 17. 5.
16:00 - 18:00
16:20 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 22:00

22:00

příjezd a registrace účastníků
vycházka k pomníku Hanse Kudlicha
večeře
slavnostní zahájení
vyhlášení regionů MP a Baltíkovin
2 roboti Lego Mindstrorms
Minecraft – soutěž v parkuru
deskové hry, výroba placek, stolní fotbal, míčové hry
Noční klid

sobota 18. 5.
8:00 - 8:20
8:30 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 13:00
13:00 - 13:40
14:00 - 18:00
18:00 - 18:30
19:30 - 22:00
22:00

snídaně
zahájení vlastní soutěže
rozdání soutěžních úloh a rozprava
vlastní soutěž
oběd
planetárium, hvězdárna, vláček Humboldt, exkurze
večeře
Ozoboti, roboti Lego Mindstrorms, Robotika WeDo, Robotix, virtuální realita
Noční klid

neděle 19. 5.
8:00 - 8:20
8:30 - 8:45
8:45 - 10:00
10:00 - 10:30
Sponzoři:

snídaně
společné foto
vyhlášení výsledků, závěr soutěže
odjezd účastníků

