Výbor pro kulturu a sociální věci Vás zve
na zájezd do IQ park a IQ Landia v Liberci:

IQ Park a IQ Landia Liberec

Pro děti do 8 let
Pro děti nad 8 let
Každý host je pro Karla Šípa inspirací. S lehkostí a profesionálním nadhledem hovoří s umělci,
sportovci a dalšími osobnostmi kulturního a společenského života. Jejich historky pak se I
iQ park Na výstavní ploše jsou umístěny trojrozměrné a většinou interaktivní exponáty
rámcově členěné do prolínajících se tematických okruhů Člověk, Prostředí, Hry,
Zajímavosti. Složitost exponátů a jejich náročnost je zpravidla na úrovni znalostí základní
školy. V některých případech se jedná o zařízení obdobná školním učebním pomůckám,
která jsou vyrobena v masivním provedení tak, aby se s nimi mohlo pracovat bez obav z
jejich zničení. Průměrná doba experimentování s jedním exponátem je cca 5 minut.
Návštěvníci iQparku si s exponáty hrají, experimentují a hledají řešení. Naučné exponáty
jsou doplněny řadou zajímavostí, šikovnostních her a kuriozit. Součástí iQparku je i tvůrčí
dílna.
IQ Landia je moderní science centrum s planetáriem a stovkami originálních
interaktivních exponátů. Svět vědy a techniky, který vás uhrane a nepustí. Svět
fascinujících experimentů a chytré zábavy!

Zájezd do IQ Parku v Liberci se uskuteční v sobotu 7.

11. 2020

Ceny vstupenek (vstupenky si každý zakoupí sám na pokladně):
IQ Landia:
dítě
dospělí
1 dospělí + 2 děti
2 dospělí + 2 děti
2 dospělí + 3 děti

180 Kč
280 Kč
580 Kč
830 Kč
990 Kč

IQ Park:
dítě
dospělí
1 dospělí + 2 děti
2 dospělí + 2 děti
2 dospělí + 3 děti

140 Kč
190 Kč
420 Kč
590 Kč
720 Kč

Odjezd autobusu v 8:30 hod. z Krásnice s následnými zastávkami v Sedlici, 2x
Praskačka, Vlčkovice.
Autobus hradí OÚ Praskačka
Zájemci o zájezd se mohou hlásit u paní Jitky Novákové na tel. čísle 725 708 943

