Proč by ses měl zúčastnit Technowizzu?
/ MŮŽEŠ téma zpracovat jako maturitní
práci (po dohodě se školou)
/ VYZKOUŠÍŠ si práci na reálných
problémech ve výrobě

/ ZDOKONALÍŠ se v oboru, kterému se věnuješ
/ SEZNÁMÍŠ se s největší výrobou
autoskel v Evropě

/ OTESTUJEŠ si při obhajobě argumentační
dovednosti — „maturitu na nečisto“
/ ZÍSKÁŠ zajímavou finanční odměnu
pro sebe, kamarády i školu

Přihlaš se do 5. ročníku soutěže TECHNOwizz 2021/2022,
kterou vyhlašuje dobročinný fond AGC Automotive Czech a.s.
ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací a pod záštitou
FSI UJEP a FS TUL.

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA:
/ pro studenty všech ročníků středních
škol a vyšších odborných škol oboru
strojního, elektrotechnického,
IT a ICT.
/ sídlo školy musí být v Ústeckém,
Karlovarském nebo Libereckém kraji,
případně v okresech Kladno, Mělník
a Rakovník

ZPRACOVÁVANÁ TÉMATA:
/ Technický návrh systému vizualizace
umístění palety se skly ve skladu
expedice
/ Návrh a realizace informačních
panelů, včetně displejů
/ Technický návrh na řešení
automatizovaného přenosu signálu
při označení vady na skle
/ Technický návrh na přípravek pro
odpojování konektorů při měření
antény

TERMÍNY:
/ uzávěrka příjmu přihlášek je pátek
15. října 2021
/ zadání je třeba zpracovat a odevzdat
do pondělí 31. 1. 2022
/ vyhlášení výsledků soutěže
se uskuteční na konci března 2022

KDO SE SOUTĚŽE MŮŽE ÚČASTNIT:
/ jednotlivci z řad studentů;
/ školní týmy čítající max. tři studenty
(pod vedením odborného garanta –
vyučujícího dané školy)

ODMĚNA PRO VÍTĚZE:
Vítěz bude vyhlašován pro každé ze
zpracovávaných témat zvlášť a získá:
/ každý ze studentů vítězného týmu
(max. 3) odměnu 10 000 Kč
/ škola: příspěvek na vybavení školy
30 000 Kč
/ odborný garant, jehož student či tým
se umístí na 1. místě v každé kategorii,
odměnu 5 000 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT:
/ přihlášku je možné si stáhnout na
www.komunitninadace.cz
nebo si ji vyžádat u Aleny Lickové:
tel.: 731 474 688
e-mail: alena@komunitninadace.cz
/ vyplněnou a podepsanou přihlášku
naskenujte a zašlete na e-mail nadace
nejpozdeji do pátku 15. října 2021

V případě jakýchkoliv nejasností
se prosím obraťte na:
Petr Veselý
programový manažer
tel.: 731 474 577
e-mail: petr@komunitninadace.cz
Ústecká komunitní nadace
Karla IV. 400/11
400 03 Ústí nad Labem
www.komunitninadace.cz
www.technowizz.cz

