Linnalaager "Hüpe Robloxi maailma”
02. märts 2022 - 03. märts 2022
Kestus: 12 akadeemilist tundi
Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Vaata kõiki toimumiskuupäevi

Linnalaager on mõeldud noortele, kellel on huvi IT maailma vastu, kellele meeldib mängida arvutis strateegilisi mänge ning kes sooviks
sügavamaid teadmisi Robloxi maailmast.
Roblox on võrratu arvutimängude maailm, mis pole piiratud ainult avastamisega, vaid võimaldab ka ise seda maailma programmeerida ja
kujundada. Ehk oled kunagi mõelnud, et "Oh! Selline mäng võiks olla!!!". Nüüd on sinu võimalus!
Laager toimub kaks päeva.
Kahe päeva jooksul vaatame, kuidas Robloxis oma mängu ehitada, algoritme programmeerida, 3D maailma kujundada ja interaktiivseks
teha.
Teemad, mida käsitleme:
mängumaailma genereerimine ja kujundamine,
mudelite tööriistakast,
algoritmide programmeerimine ja sidumine mängu elementidega,
mängu testimine ja avaldamine,
mitmekesi ühe mängu kallal töö,
3D objektide modelleerimine Blenderis ja kasutamine Robloxis.

Laager toimub: Tallinna kesklinnas IT Koolituse ruumides, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
Toimumise aeg: 02. - 03. märts 2021
Koolitus algab 9:30 ning orienteeruv lõpp 14:30.
Laagrisse on oodatud noored vanuses 9-11 a.

Laagri hind sisaldab koolitusi, materjale, snäkipause ja lõunasööki.
PS! Oodatud on kõik noored, kellel on huvi arvutite ja arvutimängude loomise vastu. Kaasa pole vaja võtta muudi kui hea tuju!

Soovite infot linnalaagri kohta, siis kirjutage meile ning vastame meelsasti!
Info@koolitus.ee
+372 618 1727

Koolitaja on Eero Otsus
Ta viis läbi ka meie kõige esimese linnalaagri ning õpetas lastele nutiturvalisust ning Robloxi maailmas orienteerumist.

Kuidas registreerida laps laagrisse?
Palun registeerimisel lisada enda ehk lapsevanema e-posti aadress ning telefoni number, kuid lapse ehk osaleja isikukood.
E-posti teel saadame meeldetuletuse koos infoga, millal ja kus koolitus toimub.
Telefoni teel saame ühendust võtta, kui mõni detail on vaja täpsustada.
Osaleja isikukoodi on vaja tunnistuse väljastamiseks. Iga osaleja saab enda nime ja isikukoodiga tunnistuse.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.
Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb
tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618
1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või
tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega
seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel
õppetasu ei tagastata.
IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele
registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel
korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .
IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.

