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Nabídka služeb - jednodenní kurz
Přednáškový a lektorský cyklus, na výběr ze základních přednášek:
- Svět kostiček - projekt putovní výstavy sestavené z Lego® exponátů (foto
z výstav + komentovaná prezentace, délka 60 minut),
- Základní názvosloví AFOLa, délka 30 minut
- Měřítko v tvorbě z kostiček, délka 30 minut
- Inspirace napříč životem, délka 45 minut
- Street art of Lego®, délka 45 minut
- Nathan Sawaya - moderní fenomén originální tvorby, délka 45 minut
- Kreativní tvorba pomocí Classic kostiček Lego®, délka 60 minut
- Speciální triky pro kreativní tvorbu, délka 60 minut
- 2D / 3D mozaiky - pravidla tvorby, délka 60 minut
- Matematika hravě - základní počty s pomocí kostiček, délka 90 min.
Určeno posluchačům od 5.let věku, minimální počet 10 osob.
Délka jedné přednášky 30 - 90 minut. Cena za 1.denní kurz přednášek.
- LEGO jako investiční záměr - přednáška o investicích do stavebnice
Určeno posluchačům od 15.let věku, min. počet 10 osob, délka 60 min.
- STAKR - Stavba kreativně
Určeno žákům SPŠ Stavebních, nauka o stavebních prvcích v měřítku.
(Doporučený věk 15+, minimální počet 10 osob, max. 25 osob).
Součástí je k zapůjčení bag s kostkami pro kreativní realizaci probíraných
témat. Délka přednášky 90 - 120 minut.
Počítačový kurz s prezentací virtuální tvorby v dostupných programech
(Vhodné pro učebny vybavené počítači a projektorem), součástí témata:
- Virtuální knihovny v programu LDD, uživatelské prostředí,délka 30 min.
- Kreativní tvorba pomocí kostiček Lego®, délka 60 minut
- LEGO Track Designer - tvorba železnic v programu LTD, délka 60 min.
Určeno posluchačům od 10.let věku, minimální počet 4 osob.
Alternativní modely - Workshop (délka 3 – 4 hodiny dle náročnosti
stavebnice (Classic, Creator, Technic).
Určeno posluchačům od 6.let věku, min. počet 10 osob, max. 25 osob.
Součástí nabídky není potřebný počet stavebnic dle výběru náročnosti
(Classic, Creator, Technic).
Technika v pohybu - Workshop - názorná prezentace pohyblivých
modelů řady Lego Technic (délka 3 – 4 hodiny dle výběru modelů)
K zapůjčení v délce kurzu: Koncept pro 10 dětí
Dětská dílna (Lego® Classic dílky, + Lego® stolek pro 2 - 4 os.)
Dětská dílna (Lego® Duplo dílky, + Lego® stolek pro 2 - 4 os.)
Dětská dílna (Lego® Bionicle dílky, + Lego® stolek pro 2 - 4 os.)
Doprava:
Další služby:
Zakázkové dílo - dle individuálních požadavků objednatele
Mini-obchůdek - prodej nových stavebnic Lego® s provizí 10% pro
objednatele
"Kostičková show" hudebního divadla HNEDLE VEDLE

Cena (Kč)
300,300,300,350,350,350,400,400,400,500,3.300,500,1.000,-

1.800,-

2.200,-

1.200,1.500,- / den
1.500,- / den
1.300,- / den
4 Kč / km
?

dle nabídky
12.000,+ doprava
Vystoupení Rockové skupiny TOY
6.000,+ doprava
Mobilní kavárna Doubledecker (Londýnský dvoupatrový bus)
40.000,+ doprava
V případě zájmu o dvou a více - denní akci se zapůjčením dětské dílny se cena rovná 75% součtu
jednodenních částek. Služby lze různě kombinovat.

