SVĚT FANTAZIE Z KOSTEK II
Místo konání: základní škola Dětská 915, Ostrava-Poruba.
Instalace 23.3.2018, výstava s deinstalací 24.-25.3.2018
Milí Afolové,
přípravy na jarní ostravskou výstavu vrcholí a abychom vám mohli najít vhodné místo pro vaše
modely a vše připravit podle našich i vašich představ, žádáme vás o řádné vyplnění tohoto
registračního formuláře a následné zaslání nejpozději do 2. 2. 2018. na msoviarova@seznam.cz
Ač jsme spolu předběžně na některých informacích domluveni, potřebujeme i další informace.
Nejpozději týden před konáním výstavy vám na základě těchto podkladů pošlu objednávku na mail,
ke zkontrolování, zda jsou všechny údaje v pořádku a poprosím o odsouhlašení v mailu.
V objednávce budete mít i výši vaší odměny s náklady na cestu, kterou musím propočít na základě
daného rozpočtu akce, počtu vystavovatelů, dalších faktorů a projednat s vedením. Peníze vám
budou zaslány na základě vystavení vaší faktury (bohužel peníze nelze u nás již vydávat hotově,
ale převodem a to jen na základě, v tuto chvíli dle našich směrnic, faktury).
V předstihu vám na mail pošlu případný vzor a hlavně všechny údaje, tak jak musí být. Fakturu
si můžete již vystavit a vytisknout před výstavou a dovézt ji již připravenou, jen nesmí být
s datem dřívějším než skončí výstava. Snad vás tento drobný administrativní úkon neodradí.

Instalace modelů: bude probíhat v pátek od 14.00 hod do soboty 9.00 hod ráno. Před výstavou
vám zašlu rozkreslení vašich výstavních pozicí ve škole. Máme k dispozici až 13 tříd(8x6,5m),
školní jídelna (10x13m), kuchyňka a přilehlé chodby v přízemí, v prvním a druhém patře. Celkem
cca 900 m2 výstavních prostor. Vše je v levém křídle budovy, ostatní prostory budou zamčeny.
Škola bohužel nemá bezbrariérový vstup, všude na chodbách jsou umístěny kamery.
Nocovat budete ve svých třídách, případně dle vaší vzájemné domluvy. Pokusím se zapůjčit
žíněnky z tělocvičny, pokud by někdo měl zájem. Karimatku, spacák si přivezte s sebou.
S sebou si vezměte tričko kostky.org. Kdo nemá, rádi potiskneme vaše čisté, ať jsme všichni stejní.
Některé lavice jsou různě vysoké a nejdou přenastavit, u větších modelů na více lavic, pokud máte
možnost si s sebou vzít něco na podložení, karton... bude to fajn, taky něco zajisíme. Na stolech
budou ubrusy, ať je jednotný podklad a provaz k zajištění ochrany modelů na židličky. V případě, že
bychom z jednolivých tříd lavice a židle přemísťovali, polepíme je, ať se vrátí na původní místo.
V prostorách školy vystavujeme poprvé a moc vás prosím, abyste dohlédli kromě svých modelů i
na to, ať návštěvníci neodcizí nic z majetku školy. S paní ředitelkou dlouholetě dobře spolupracuji a
slíbila jsem, že bude vše na svém místě tak, jak si v pátek třídy přebereme, tak je odevzdáme.

Deinstalace: bude probíhat v neděli po 16.00 hod. Musíme vše zvládnout nejpozději do 20.00
hod. Od 18.00 hod. již budou pomalu uklízet i paní uklízečky. Po úklidu modelů prosím pomozte
vrátit lavice na původní místa.

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Nick na Kostky.org

IČO (plátce či neplátce DPH)

Celá Adresa

Telefon

E-mail

Číslo účtu pro zaslání odměny včetně nákladů na benzín nebo naftu (bus, vlak).

Tričko

Poznámky

mám Kostky.org a dovezu si své
nemám, dovezu čisté, chci si nechat
potisknout
nemám a vyřeším jinak viz poznámky

Účast
Budu přítomen po celou dobu akce.
Budu na akci jen v sobotu.
Budu na akci jen v neděli.
nemám vás rád, jen přivezu a odvezu.

Ubytování
mám vlastní
přespím ve škole 1 nebo 2 noci

Jídlo - je zajištěno: sladká snídaně, oběd (bageta, smažený řízek), káva, čaj, minerálky
Pití: preferuji vodu
slazenou
neslazenou
perlivou
neperlivou

Hospoda: v sobotu zakončíme posezení v příjemné hospůdce, můžete tento čas využít na
kšeftování s kiloware, (dle možností) uděláme s Pekim aukci v hospodě nebo ve škole aukci.
Zúčastním se sobotní hospody:
Ano
Ne
Doprava: napište způsob dopravy na výstavu a odhad nákladu na cestu tam a zpět, zda je
možné z větší vzdálenosti někoho přibrat, např. kdo pojede vlakem.

Doprovod člena rodiny
Pokud přijedete se členem rodiny popište prosím vaši situaci, v případě aktivního zapojení člena
rodiny na chodu výstavy jsme schopni zajistit zdarma ubytování a stravu jako u Afola. (proběhne
individuální domluva)

Moje MOC: potřebujeme informace na kartičky o vás a modelech a pro rozložení výstavy.
Název modelu, rozměry v cm, krátký popis, link na fotky nebo přiložte fotku k emailu. +
zajímavosti co vás napadnou, počet kostek... (společné projekty rozměr celého projektu)
lavice jsou (0,5x1,3 m), případně pinpong. stoly 2x na chodbě (1,5x2,72m). - napište potřebný
počet.

Speciální potřeby: náklady na baterky (pokud nepoužíváte samonabíjecí nebo napojení do
sítě), připojení k elektřině.

Soutěž modely vystavovatelů:
Součástí výstavy bude soutěž vašich modelů, které budou hodnotit sami návštěvníci (systém
hlasování se ještě ladí). Každý z vás dostane přiděleno číslo, dostane ho vícekrát a try si přiřadí ke
svým modelům. Nebude soutěžit jen model, ale celkově jeho majitel (za všechny modely).

Soutěže pro děti:
na páteční hospodě jsme probírali soutěže pro děti. Bylo by vhodné je zachovat. Vymysleli jsme
určitý systém, na který potřebujeme cca 8 stanovišť. Zatím máme soutěž zajištěnou u
honzicka22, Jerzeega, Hacislava. Potřebuje ještě 5 stanovišť. Kdo jste ochotní vzít k sobě
soutěž (případně i nějakou vymyslet), tak prosím napište. Nebojte se, že byste se nezastavili,
budeme je průběžně zavírat.
Hanka navrhuje i skládání mozaiky, ale bude u prodeje, tak kdo by si to vzal, tak napište.

Děkujeme
Moc se na vás těšíme a věříme, že to společně zvládneme.
Danyboy a Monika

