Piła, 28.11.2018

Do Dyrekcji Szkoły,

Inwest–Park oraz szkoła Teb Edukacja zapraszają uczniów ostatnich klas szkół podstawowych
i gimnazjum do wzięcia udziału w spotkaniu Mikołajki z E-Sportem.
Pragniemy zaprosić uczniów, którzy interesują się grami komputerowymi i wirtualną rzeczywistością
oraz technologiami informatycznymi.
Spotkanie będzie mało charakter turnieju, w którym zainteresowani uczniowie będą mogli spróbować
swoich sił w rywalizacji e-sportowej. Jednocześnie odbędą się warsztaty, które będą uświadamiały
amatorom gier na jakie zagrożenia są narażeni oraz jak bronić się przed cyberprzestępczością.
Ideą Mikołajek z E-Sportem jest, by pokazać uczniom, że przy odpowiednim podejściu, treningu oraz
świadomości zagrożeń, czas spędzony przed komputerem, który w coraz większym stopniu wypełnia
dzień, może być dla nich platformą rozwoju i możliwością szlifowania pożytecznych w obecnym świecie
kompetencji.
Gry uczą umiejętności strategicznego myślenia, szybkości podejmowania decyzji, precyzji, współpracy
i refleksu. Coraz więcej urządzeń wymaga też biegłego poruszania się w wirtualnym trójwymiarze.
Chcemy zachęcić uczniów, by przyjrzeli się swojemu podejściu do czasu spędzonego przed
komputerem i nauczyli się go lepiej wykorzystywać
Spotkanie poprowadzi Pan Kamil Tarka, trener e-sportu, który podzieli się swoim doświadczeniem
z młodymi ludźmi zafascynowanymi światem gier i wirtualnej rzeczywistości.
Plan:
9:30
9:45
10:00

Inauguracja, przywitanie gości
Zapisy do turniejów
Rozpoczęcie turniejów między wylosowanymi drużynami

W przerwach spotkania warsztatowe :
1) "Przez zabawę – uczyć, przez naukę – kształtować" Kamil Tarka
2) "Kradzież danych osobowych wśród młodzieży i konsekwencje prawne"
funkcjonariusz KPP Piła z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą
3) "Zagrożenia i ochrona w cyberprzestrzeni” Szkoła Policji w Pile
4) "Jak grać osiągając zawodowy poziom i nie popaść w uzależnienie"
Spotkanie z psychologiem
15:30

Zakończenie rozgrywek, wręczenie nagród. Zakończenie spotkania
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Piła, 28.11.2018

Gry, na których odbędą się rozgrywki:
League of Legends (tzw. LOL)
Counter-Strike: Global Offensive (tzw. CS)

Kamil ”HopE” Tarka – trener sportów elektronicznych, założyciel organizacji Adversa Esports oraz
Prezes Krajowej Federacji Sportów Elektronicznych oraz Prezes Krajowej Federacji Sportów
Elektronicznych i nauczyciel w klasach e-sportowych w całym kraju.

Aby zapisać się na spotkanie należy zapoznać się z regulaminem turnieju i przesłać swoje zgłoszenie
na adres e-mail :
anna.burzynska@inwestpark.pila.pl
(imię, nazwisko, klasa, szkoła, numer telefonu bezpośredni lub do opiekuna)
do dnia 3.12.2018 r.
Szczegółowe informacje pod numerem tel : 533 663 499
Liczy się kolejność zgłoszeń.

W dniu rozgrywek uczniowie są zobligowani przedstawić zgodę na wzięcie udziału podpisaną przez
rodziców.

Serdecznie zapraszamy miłośników gier na spotkanie.

Z poważaniem
Anna Burzyńska
Inwest-Park
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