FORMULÁŘ

Děkujeme vám za zájem o návštěvu iQPARKU.
Níže naleznete formulář pro získání zvýhodněného vstupu pro vaši skupinu. Dále taktéž rady a instrukce, jak
postupovat při příjezdu do iQPARKU.
Název organizace:
Ulice:

IČ:

Město a PSČ:

DIČ:

Zřizovatel:
Kontaktní osoba:

Telefon:

Email:
Datum návštěvy:

Počet dětí:

Počet doprovodů:

Na každý započatý počet 20 dětí, je jeden doprovod zdarma.

Jméno objednavatele:

Podpis:

Prosíme, pomozte nám v našem průzkumu.
Jak jste se o nás dozvěděli?
Jste u nás …?

Poprvé
Podruhé

Jaká periodika se Vám dostanou do rukou?
Rodina a škola
Děti a my

o
o

Informatorium

Moderní vyučování

o
o

o
o

Jiná varianta
Učitelské noviny
Jiné:

Zaškrtnutím souhlasíte se zasíláním novinek na dříve uvedený e-mail:

Zbylé informace naleznete na další straně tohoto dokumentu.
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o
o

Potřetí

o

o

TIPY A RADY

Rádi bychom Vám poskytli několik praktických informací ohledně organizace Vaší návštěvy.
1) Po vstupu zanechte své batohy a svršky v šatně, skříňkách či šatních boxech. Naši ochotní lektoři v modrých
tričkách vám rádi pomohou s odbavením.
2) V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na naše lektory, kteří se pohybují po celém
science centru.
3) Po expozicích prosím neběhejte a nehlučte. Mohlo by dojít k úrazu či poškození exponátů.
4) Celý prostor iQPARKU je bezbariérový.
5) Pro zpestření vaší návštěvy si můžete vytisknout pracovní listy, které naleznete na našich webových stránkách
nebo si je můžete zakoupit na pokladně za poplatek á 5 Kč.
6) Prohlídka expozic zabere 2-3 hodiny a lze ji obohatit programem na objednávku, či programem pro veřejnost.
7) Parkování autobusu je možné u iQLANDIE naproti Centru Babylon.
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