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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Youth Makerspace Larnaka φιλοξενεί 7 θεματικά εργαστήρια εξοπλισμένα με
σχετικά εργαλεία και τεχνολογίες. Ο δημιουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ή
περισσότερα εργαστήρια:

1. Prototype It!
3D Printer (Zortrax), 3D Scanner (Einscan), 3D Pen
2. Present It!
Δωμάτιο Παρουσιάσεων, εξοπλισμένο με 3D Projector (InFocus)
3. Programme It!
Μικροεπεξεργαστής Ανοικτού Κώδικα (Arduino Uno), Υπολογιστής μιας κάρτας
(Raspberry Pi 3), Drone (Hubsan X4 Pro), ‘Internet of Things’ Production
(Libelium), Ρομποτικά Μοντέλα (Lego WeDo 2.0, Engino Robotics)
4. Brainstorm It!
Δωμάτιο Ιδεών, εξοπλισμένο με whiteboards και γραφειακό εξοπλισμό
5. Visualize It!
Γυαλιά Εικονικής Πραγματικότητας (VR Oculus Rift), εξοπλισμένο με τηλεόραση
50” (WiFi-Hdmi)
6. Develop it!
Μικρό στούντιο Φωτογραφίας, εξοπλισμένο με την κάμερα DSLR (CanonEOS750D), Φωτογραφικό Πανί, τριπόδι, βασικό φωτισμό, ανακλαστήρες
7. Make It!
Εργαστήριο Ξυλουργικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό εργασίας
συμπεριλαμβανομένου laser cutter

* O πιο πάνω εξοπλισμός (hardware), συνοδεύετε με το απαραίτητο λογισμικό
(software) λειτουργίας αλλά και σχεδιασμού όπως (Adobe Suite, MeshLab,
Fusion360, Unreal Engine, Arduino One, Engino Robotics κ.α.)
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Οι δημιουργοί οι οποίοι πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια θα περάσουν από
διαδικασία επιλογής.



Το όριο ηλικίας συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι μεταξύ 18 - 35 ετών.



Το ανοιχτό κάλεσμα απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους ή επαγγελματίες
δημιουργούς, καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, φωτογράφους, γραφίστες,
προγραμματιστές, μηχανικούς, εκπαιδευτικούς και νέους επιχειρηματίες.



Οι συμμετέχοντες δεν θα λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή για το residency.



H συμμετοχή για το κοινό στην τελική παρουσίαση του residency θα είναι
δωρεάν.



Το κόστος της εκδήλωσης/παρουσίασης του κάθε residency (κεραστικά,
φωτογράφος, μουσική) θα αναλάβει το Youth Makerspace Larnaka. Εάν όμως
υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες (φωτιστής, ηχολήπτης κ.α) θα
πρέπει να τα αναλάβει ο συμμετέχοντας.



Η διάρκεια της κάθε φιλοξενίας είναι ένας μήνας συμπεριλαμβανομένου και της
τελικής παρουσίασης του έργου.



Ο δημιουργός πρέπει να οργανώσει και να προωθήσει την εκδήλωση της
τελικής του παρουσίασης, στον χώρο του Youth Makerspace Larnaka μέσα στα
πλαίσια που θα ορίσουν οι διοργανωτές.



Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος φιλοξενίας
MAKERsHOUSE καθώς και του συμφωνητικού χρήσης χώρου και εξοπλισμού
του Youth Makerspace Larnaka είναι απαραίτητη.



Τελική Ημερομηνία Υποβολής Συμμετοχών είναι η 1η Νοεμβρίου 2018



Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί πλήρως
συμπληρωμένη μαζί με τα επισυναπτόμενα αρχεία που αναφέρονται στο έντυπο
αίτησης συμμετοχής στην ηλ.διεύθυνση makerspacelarnaka@onek.org.cy.



Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο +357 24 201777 ή
επισκεφτείτε την σελίδα μας στο FB @YouthMakerspaceLarnaka

