
REGIONALNY 
FESTIWAL NAUKOWY 
E(X)PLORY w Warszawie 

26 kwietnia 2017 
Centrum Kreatywności Targowa  
ul. Targowa 56  
Warszawa 



Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory – 26.04.2017 r. 
Centrum Kreatywności Targowa, Warszawa 

 GODZINY 
Centrum Kreatywności Targowa  Sala 0.06 

 

9:00 9:30 
 

 

11:00 11:45 

Prelekcja + warsztat: 
Adam Warski, Dominik Stępniak, Fellow Skateboards pt. „Jak sprawić żeby deskorolka pozwalała skakać wyżej i była bardziej wytrzymała. 

Wykorzystanie materiałów kompozytowych do budowy” 
 

Liczba miejsc: 30  osób 

11:45 12:00 

 
12:00 

10 
12:45 

PRELEKCJA + warsztat: 
Trusense  pt. "Wirtualna rzeczywistość - przyszłość rozrywki i biznesu” 

 
Liczba miejsc: 30 osób 

12:45 13:00 

13:00 13:45 

 

PRELEKCJA + warsztat: 
Trusense  pt. "Wirtualna rzeczywistość - przyszłość rozrywki i biznesu” 

 
Liczba miejsc: 30 osób 

 



Wykłady naukowe E(x)plory opis atrakcji 

PRELEKCJA + warsztat: 11:00-11:45 
„Jak sprawić żeby deskorolka pozwalała skakać wyżej i była bardziej wytrzymała. Wykorzystanie materiałów kompozytowych do budowy”, Adam Warski, 

Dominik Stępniak, Fellow Skateboards  
 
 

PRELEKCJA + pokaz:  12:00-12:45; 13:00-13:45 
„Wirtualna rzeczywistość - przyszłość rozrywki i biznesu”, TrueSense 

Deskorolka podobnie jak inne sporty cały czas ulega postępowi. Zawodnicy podnoszą 
nieustannie swoje umiejętności. W tym celu potrzebują coraz bardziej zaawansowanego 
sprzętu.  Odpowiedzią na ich potrzeby są deskorolki Fellow Skateboards, które do swojej 
budowy wykorzystują kompozyty typu sandwich łączące warstwy drewna, z włóknami 
wzmacniającymi i żywicą epoksydową. Podczas warsztatu, będzie można dowiedzieć się jak jest 
zbudowany blat deskorolkowy, jak poszczególne właściwości wpływają na komfort jazdy oraz w 
jaki sposób można poszczególne właściwości poprawić  
 

Limit miejsc: 30 osób 

Prezentacja/pokaz będzie dotyczyła/dotyczył przedstawienia czym jest i jakie możliwości za sobą 
kryje jedna z najbardziej innowacyjnych technologii ostatniego roku czyli wirtualna 
rzeczywistość. Wszyscy zainteresowani będą mieli nie tylko okazję usłyszeć o zastosowaniu tej 
technologii w nowych obszarach nauki i biznesu ale również przekonać się na własne oczy i 
przenieść się do wirtualnego świata. Podzielimy się naszym szerokim doświadczeniem w 
tworzeniu aplikacji biznesowych, marketingowych i rozrywkowych, a także zaawansowanych 
symulatorów w VR (Virtual Reality). 
 
Limit miejsc: 30 osób 
 



Wykłady naukowe E(x)plory opis atrakcji 

STOISKA NAUKOWE  
9:00-16:00 

 
 

 
 
 

                                         Fundacja „Dobra sieć”                                                                                         Fundacja The Swan School 

 
 

ZAPISY: 
 

Na atrakcje zawarte w programie obowiązują zapisy 
 

Prosimy przesyłać zgłoszenia na  adres warszawa@explory.pl  
 

W treści maila prosimy napisać:  
 

liczbę zgłaszanych osób, wiek, nazwę i godzinę wybranych atrakcji 
 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy! 

mailto:torun@explory.pl

