Vážený pane, Vážená paní,
oslovujeme Vás s nabídkou partnerství při realizaci unikátního vynálezu:

Hřiště 21. století – projekt, který předběhl dobu
Z médií:
HN 14.2. 2012 Český designér vymyslel počítačové hřiště
http://hn.ihned.cz/c1-54714320-klikni-a-bez-cesky-designer-vymyslel-pocitacove-hriste
ČRo 22.2. 2012 Unikátní hřiště - sport a počítač jsou dohromady.
Ve světě zabodovalo unikátní české hřiště. Designér Pavel Tuma přenesl počítače do přírody.
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/unikatni-hriste-sport-a-pocitac-jsou-dohromady
CO:
Interaktivní hřiště spojuje počítače s pohybem na čerstvém vzduchu a může sloužit jako doplněk školní výuky. Počítačové hřiště je inovativní
systém pro vědomostní a tělesný rozvoj dětí, mládeže i dospělých. Hra začíná na startu u panelu s počítačem. K němu dostane účastník na ruku
čip, který ho odliší od ostatních podle věku. Pak v PC testu zvolí okruh otázek a po jejich zodpovězení ho počítač vyzve, aby proběhl překážkami
na hřišti. Čekají ho prolézačky, žebříky a umělé skály, ve kterých se vždy čipem nahlásí, aby bylo jasné, že úkol splnil. Hřiště komunikuje v 5D
technologii s uživateli, kteří zapojí nejen zrak a sluch, ale i hmat nebo čich. Získají nenahraditelnou zkušenost. Je prokázáno, že lidé jsou schopni
si zapamatovat jen 10% z toho, co v rámci vzdělávacího procesu vnímájí pouze sluchem a zrakem, ale až kolem 80% z toho, co sami zažijí či dělají.
KDO:
Vymyslel Pavel Tuma, český designer, autor námětu Preventivního parku. O spolupráci v Česku projevili zájem hl.město Praha i další krajská
města. Vzdělávací projekt zaujal ministerstvo školství České Republiky natolik, že převzalo nad projektem záštitu.
KDE:
Může fungovat v Česku kdekoli ve větších městech, ve spolupráci se školami, místní samosprávou či podnikateli, partnery projektu. Připravuje se
i v zahraničí, zájemce z USA, Švýcarska, Itálie a Dánska upoutal na hřišti zejména efekt boje proti obezitě, investoři z Turecka ho chtějí využít na
podporu turistického ruchu.
KDY:
Kompletní hřiště může být postaveno do 4 měsíců.
ZA KOLIK:
Cena jednoho hřiště (36 krát 18 metrů včetně nafukovací haly) se pohybuje do 10 000 000 Kč. Z výtěžku vstupného se investice během 8 let může
vrátit. Díky doprovodným aktivitám (kavárna, obchod) i o několik let dřive (prodej licencí je zvlášť).Pozitivní dopad na zdravý vývoj dětí a na jejich
vzdělaní získané moderní aktivní formou na rozdíl od memorování učebnic je nedocenitelný.
Probudili jsme váš zájem? Chcete vědět více? Pak nás kontaktujte!
Pavel Tuma
Tel: +420 608 824757
www.novecesko.cz, www.interactiveart.cz, www.paveltuma.com

