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Pokud se vám INFOlisty nezobrazují správně, klikněte ZDE.

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty.
Budeme vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových
aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly uniknout.

Až do 15. listopadu 2015 je možné se zapojit do soutěže v projektu Kraje pro
bezpečný internet. Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet je zvýšit
informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V projektu je
zapojeno již deset krajů. Více na facebook.com/KPBICZ nebo na webu www.KPBI.cz.

Pohár vědy Science cup  ROJKO 2016 je určen širokým řadám zájemců o hraní a
experimentování (převážně s fyzikou). Mohou zde soutěžit všichni od dětí z mateřských
škol až po studenty gymnázií a jiných středních škol. Uzávěrka registrací je 10. ledna
2016. Další informace naleznete na www.nicm.cz/poharvedysciencecuprojko2016.

Pojďte společně přiložit ruce k dílu a pomoci hned na dvou důležitých místech s
dobrovolnickou organizací Tamjdem a sdružením Neratov v termínu 23.  25. října
2015. Pro další informace ohledně přihlášek, platby, dopravy, ubytování aj. navštivte
stránky www.tamjdem.cz.

Máte chuť soutěžit a vyhrát skvělé ceny? Zapojte se do celoevropské soutěže
Europassu o nejlepší virální video! Soutěž spolupořádá 20 národních center
Europass z celé Evropy. Do soutěže se můžete zaregistrovat do 16. listopadu 2015.
Pravidla soutěže a další informace naleznete na stránkách www.europass.cz.

Komunitní web Opravárna se po otevření servisních míst nadále přibližuje offline
zákazníkům. Ve spojení s kavárnami vznikají pod názvem OpraKavárna sběrná místa
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pro drobnou elektroniku, telefony nebo tablety. Nové prostory budou znamenat větší
pohodlí pro zákazníky, zvýšení návštěvnosti zavedených kaváren a samozřejmě další
šíření ekologie, recyklace nebo zaměstnání pro handicapované. Další informace si
můžete přečíst na www.nicm.cz/opravarnarozsirujesbernamistadokavaren.
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www.nicm.cz
Můžete nás kontaktovat:
info@nicm.cz
+420 221 850 860
Chcete zrušit odběr INFOlistů?
Odhlásit se můžete ZDE.
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