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SCÉNÁŘ

Léto, podzim, zima, jaro, déšť, sníh, slunečné letní dny, sychravé a zamračené
podzimní dny. Jednou se jde na koupák, podruhé na louku, někdo zmizí do lesa
jiný zase na hřiště. Existuje takových možností, kam zajít, co tam dělat a jaký
druhem sportu či aktivity se zabavit. Jenže všechno má jeden společný problém –
na spoustu činností je potřeba spousty druhů různých sportovních pomůcek. A
kdo se s tím má furt a všude tahat. Nebylo by přeci lepší, kdyby byla nějaká
jedna,
univerzální?
A jelikož odpověď na tuto otázku zní – „Ano, byla!“ tak vaším úkolem bude
takovou univerzální sportovní pomůcku vymyslet. Nezapomínejte, že takové
zařízení má pomoci a být užitečné nejen vám, ale i mnohým dalším uživatelům!

POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ
Počet využití
- Zařízení je možné použít na více druhů sportů, je jednoduše
transformovatelné
- Popište jednotlivé sporty a princip použití univerzální sportovní pomůcky
pro ně
Funkčnost – zařízení je schopno fungovat i v náročných podmínkách a při delších
pobytech mimo civilizaci
Proveditelnost – použití reálně existujících a používaných technologií a v cenově
dostupné hladině běžným uživatelům a provozovatelům sportovních aktivit
Mobilita – jednoduchý transport z místa na místo jedním člověkem; lze vzít třeba
na výlet s baťůžkem a není potřeba nijak zvláštní přeprava, jednoduché a snadné
skladování

TVOJE PRÁCE MUSÍ OBSAHOVAT:
●
●

Textovou část – popis univerzální sportovní pomůcky, jak reálně funguje,
výhody řešení
Grafickou část – náčrt nebo výkres - nakreslené rukou, či vytvořené v
programu, vložené do výsledného pdf

Výstupem zadání je jedna strana A4 ve formátu PDF. Jedna strana musí obsahovat
obě dvě části - textovou i grafickou. Hodnotí se i vzhled, přehlednost a rozvržení
odevzdaného PDF! Nezapomeňte ani na fakt, že na tato kreativní část předkola
bude hodnocena s větší váhou, nežli část teoretických otázek.
Hodně nápadů a zábavy při tvorbě přeje tým EBECu Brno 2016 ☺

