Expo Sciences International 2019 - Abu
Dhabi
ESI 2019
Jako již tradičně v lichých rocích pořádá MILSET mezinárodní vědeckou výstavu Expo
Sciences International. V roce 2019 se bude konat ve Spojených arabských emirátech,
konkrétně v Abu Dhabi a my věříme, že čeští debrujáři budou opět při tom. Po vašich
ukázkách experimentů na setkání Mladý vědec 2018 víme, že máte co nabídnout!

Termín, místo a program výstavy
Výstava proběhne ve výstavní hale ADNEC v Abu Dhabi, delegace budou ubytovány v
okolních hotelech a do výstavní haly buď docházet nebo budou dováženy autobusy, a to
podle umístění hotelu.
Termín výstavy: 22. - 28. září 2019
Předběžný program výstavy: 22. 9. - přílety delegací, procházka městem, organizační
schůzka
23. 9. - příprava stánků, oficiální setkání delegátů, uvítací večeře
24. 9. - stánky, workshopy, semináře, diskuse, setkání zástupců MILSET, slavnostní
večeře
25. 9. - stánky, workshopy, semináře, diskuse
26. 9. - stánky, workshopy, semináře, diskuse, výměnné fórum, kulturní noc
27. 9. - stánky, vorkshopy, semináře, závěrečný ceremoniál

28. 9. - exkurze a odlety účastníků

ESI 2019 v číslech
více než 500 účastníků z UAE
více než 2000 zahraničních účastníků
více než 600 STEM projektů
více než 68 účastnických zemí
13 vědeckých disciplín
7 dní programu

Přibližné náklady
letenka a pojištění - 10 000 Kč
účastnický poplatek - 350 Euro na dětského vystavovatele a 450 Euro na
dospělého člena delegace
v případě prodloužení pobytu ubytování cca 1000 - 1500 Kč osoba/noc - dobrovolné
přeprava a místní vstupy při prodloužení pobytu a výletu do Dubaje cca 100 - 150
E/osoba - dobrovolné

Podmínky účasti
každý tým jeden projekt, který je zpracován na 2 - 5 stran v anglickém jazyce ve

formátu pdf, krátký abstrakt projektu v anglickém jazyce ve formátu pdf
na minimálně 3 dětské účastníky - vystavovatele 1 dospělý - supervizor
vyplněná přihláška účastníků
portrétové fotografie a scany pasů účastníků - platnost pasu minimálně 6 měsíců po
vstupu do UAE

Delegace českých debrujárů
kontaktní osoba pro přípravu akce v ČR - PhDr. Jitka Soukupová, vedoucí KMD Stříbro jitule.sk@seznam.cz
vedoucí delegace na ESI - Ing. Igor Naď, prezident AMD ČR - nad@debrujar.cz

Předběžné přihlášení - Název klubu - jméno vedoucího a počet dětských a dospělých
účastníků posílejte do 31. 1. 2019 na adresy nad@debrujar.cz a jitule.sk@seznam.cz

Závazné úplné přihlášení - přihlášky všech účastníků, scany pasů, elektronické
portrétové fotografie všech účastníků, projekt a anotaci projektu posílejte nejpozději do
31. 3. 2019 na výše uvedené e-mailové adresy, přihlášky vám budou zaslány na základě
předběžného přihlášení.

Veškeré informace ze strany pořadatelů naleznete zde:
http://www.esi2019.ae/en/pages/home.aspx

Přihlášené týmy
Igor Naď - vedoucí delegace AMD ČR
David Michálek - KMD Nymburk, ZŠ Tyršova - 3 + 1
Vladimír Kuchař - KMD Nymburk, DDM Nymburk - 3 + 1
Jitka Soukupová + Kateřina Osmiková - KMD Stříbro, G Stříbro - 5 + 1
Jitka Soukupová + Hana Bártová - KMD Stříbro, DDM Stříbro - 4 + 1

