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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny

Webové stránky projektu „Geovědy“ jsou přístupné pod doménou www.geovedy.cz
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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny

Stránky slouží k získávání informací a vzdělávacích materiálů a zároveň ke komunikaci návštěvníka 
s realizátorem projektu. Stránky nejsou určeny pouze účastníkům projektu. Vzdělávací materiály jsou  
k dispozici ke stažení všem zájemcům.
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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny

V záložce aktuality jsou uvedeny veškeré změny provedené na webových stránkách (vkládání materiálů, 
vkládání fotografií, informace o konání vzdělávacích akcí).
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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny
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V záložce Materiály ke stažení jsou k dispozici veškeré materiály, které budou v rámci projektu 
vytvořeny. Materiály jsou ve formátu .pdf a je možné je volně stahovat a používat pro svou vlastní potřebu  
a pro potřeby výuky. Je zakázáno jakékoliv materiály upravovat, případně komerčně využívat. Případné jiné využití 
je možné pouze se souhlasem realizátora projektu.
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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny

Webové stránky slouží zároveň i jako komunikační cesta mezi návštěvníkem a realizátorem projektu. K tomuto 
účelu slouží záložka vaše podněty. Po zadání nezbytných položek vaše jméno a váš email, je možné 
pokračovat v poli vaše zpráva samotným sdělením či dotazem. Pro úspěšné odeslání zprávy je nutné do 
pravého dolního pole opsat čtyřmístný kód z levého dolního pole, následně stačí kliknout na pole Odeslat.
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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny

V záložce Fotogalerie jsou k dispozici fotografie z konaných akcí v rámci realizace projektu. Všechny 
fotografie jsou v uvedeném rozlišení k dispozici volně ke stažení bez nároku na autorská práva. V případě, že 
vyžadujete fotografie v lepším rozlišení, obraťte se prosím na realizátora projektu.
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HISTORIÍ ZEMě Za dva dny
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V kalendáři akcí na pravém okraji jsou vyznačeny vzdělávací aktivity, které probíhají  
v rámci realizace projektu.
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Realizace projektu:

vodní zdroje chrudim, spol. s r. o. 
U Vodárny 137, 537 01  Chrudim  

www.vz.cz

kontaktní osoba:

Mgr. Jan doucek 
doucek@vz.cz, tel.: 607 756 371 

www.geovedy.cz
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