POZIV ZA SUDJELOVANJE NA IZLOŽBI INOVACIJA IVANIĆ-GRAD I3G

Poštovani,
osobito zadovoljstvo nam je pozvati Vas na ovogodišnju prvu nacionalnu Izložbu inovacija
Ivanić-Grad I3G koja će se održati 17. i 18. svibnja 2018. godine u Hotelu Sport u IvanićGradu.
Početkom 2014. godine Elektronički i računalni klub u suradnji s Udrugom inovatora
Hrvatske i Zajednicom tehničke kulture Zagrebačka županije te uz pokroviteljstvo Grada
Ivanić-Grada i Zagrebačke Županije pokrenulo je projekt Međužupanijske izložbe inovacija
Ivanić Grad I3G koji se otada svake godine u svibnju održava u Ivanić-Gradu.
Nakon četiri uspješne godine i zbog sve većeg interesa sudionika, izložba je u ovoj svojoj
petoj godini održavanja prerasla u nacionalno događanje kojim želimo predstaviti Vas,
Vaše inovativne radove, ideje, projekte, proizvode i usluge ili kako volimo reći
inovativnu stranu Hrvatsku.
Proteklih godina na izložbi su se prezentirali brojni uspješni poduzetnici i inovatori iz
Grada i Županije te djeca i mladi, učenici srednjih strukovnih škola iz većeg dijela
Hrvatske te studenti tehničkih fakulteta, a izložba je pobudila velik interes javnosti i medija.
Trudili smo se obogatiti izložbu i kvalitetnim popratnim program, namijenjenom kako
izlagačima tako i posjetiteljima. Tako će biti i ove godine kada očekujemo još veći broj
izlagača iz cijele Hrvatske.
Glavni partneri ovogodišnje izložbe su nam Hrvatska zajednica tehničke kulture, Udruga
inovatora Hrvatske, Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije, Zagrebačka županija i
grad Ivanić-Grad. Svoju podršku kao partneri ovogodišnje izložbe daju nam i Fakultet
elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, te
Fakultet elektrotehnike i informacijskih tehnologija Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka.

Ambasador ovogodišnje izložbe biti će tvrtka STEMI d.o.o., poznata po pokretanju niza vrlo
zanimljivih akcija oko promocije znanosti, robotike, elektronike i programiranja među
najmlađim članovima našeg društva.
Prva nacionalna Izložba inovacija Ivanić-Grad I3G bit će svečano otvorena 17. svibnja s
početkom u 11:00 sati, dok će oba dana održavanja izložba biti otvorena od 10:00 do
19:00 sati.
I ove godine izložba je natjecateljskog karaktera i svi radovi prijavljeni za natjecanje bit
će ocijenjeni od strane Stručnog ocjenjivačkog suda Izložbe inovacija Ivanić-Grad I3G te
nagrađeni prigodnim nagradama. Posebne nagrade dodjeljuju i naši sponzori. Učiteljima
mentorima bit će izdane potvrde o sudjelovanju i mentorstvu učenicima izlagačima.
Izložbu prati elektronički i tiskani zbornika radova.
Uvjereni smo da ćete prepoznati izložbu kao najbolje mjesto za prezentaciju Vaših
inovativnih ideja, projekata, proizvoda i usluga.
Rok za prijavu radova koji žele biti uvršteni u zbornik je 24. travnja 2018. godine, dok
se za izlaganje bez uvrštenja u zbornik izložbe, prijaviti možete sve do 11. svibnja 2018.
godine. Izlaganje na izložbi je besplatno, a prijaviti se možete putem na link: erk.hr.
Radujemo se Vašem dolasku i sudjelovanju!
Srdačan pozdrav,

ELEKTRONIČKI I RAČUNALNI KLUB
Ivanić-Grad, Kloštranska 4
Tel/fax: 01/2881 862
web: https://www.facebook.com/erklub
mail: erklub@erk.hr

Kontakti:
-

voditelj projekta: Marjana Postružin Kožar 095/5857 604, josip.kozar@erk.hr

-

tajnik udruge: Josip Kožar 098/431 459, josip.kozar@erk.hr

-

predsjednik udruge: Damir Padavić, 098/9886 085, damir.padavic@erk.hr

