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Týdenní kurz Picaxe o jarních prázdninách
pro děti od 13 do 15 let

(Programování mikrokontrolérů Picaxe  a ovládání funkčních modelů s nimi)

Termín: 13. 3. – 17. 3. 2017 od 9 do 16 hodin.
Program: Poznáme  Picaxe  jako  programovatelnou  součástku  vykonávající  postupně 
příkazy  zapsané  v  programu.  Mikrokontroléry  Picaxe  byly  vyvinuty  v Británii  právě 
pro účely výuky, snadné pochopitelnosti a rychlého dosažení výsledku. 
Naučíme se hledat algoritmy pro řešení jednoduchých úloh a zapisovat je 
do  programů,  jimiž  budeme  „oživovat“  malé  elektronické  obvody 
a roboty s čidly. Kurz nevyžaduje předchozí zkušenosti s programováním 
a veškeré vybavení účastníci budou mít k dispozici. 

Místo: DDM Praha 5 (u Anděla)                          Cena: pět dní  750,-/dítě. 
Stravování: celý den z vlastních zásob, přestávky na jídlo v průběhu dne (možnost  ohřátí 
oběda v mikrovlnné troubě, varná konvice, čaj.)

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity kurzu, což je 8 účastníků. 
Přihlásit  zájemce  můžete  v informacích  DDM  Praha  5,  Štefánikova  11  ve  2.  patře,  nebo 
e-mailem:  lubosvaculin@seznam.cz.  Podrobnější  informace  k týdennímu  programu  kurzu 
získáte u p. Vaculína na tel. 774 555 300 včetně platebních údajů.

Závazná přihláška na týdenní kurz Picaxe (13. 3. – 17. 3. 2017)
Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo: Adresa bydliště:

Zdravotní pojišťovna: Trpí dítě alergií (nemocí), nebo užívá léky:

E-mail (kontakt na rodiče): Mobilní telefon, telefon domů (rodiče):

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ):
- souhlasím s tím, že s údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně   
  osobních dat, souhlasím s uveřejněním fotografií z akce na propagačních materiálech DDM P5,
- storno poplatky:  14 - 5 dní před začátkem kurzu 50% z ceny
                              méně než 5 dnů před začátkem kurzu 100% z ceny.

V Praze dne_______________    Podpis rodičů (zák. zástupců) _____________________  

Dům dětí a mládeže, Praha 5
Štefánikova 235/11, 150 00 Praha 5

Tel.: 257323918, IČO 45242941
www.ddmpraha5.czwww.ddmpraha5.cz      č.účtu : 2700287734/2010
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