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Pod záštitou starostky ÚMČ Brno-sever paní Sabiny Tomíškové
GIS Day 2012 v Brně se koná již za týden
(Brno, 9. 11. 2012) Zájemci o geografii, geografické informační systémy či moderních technologií si
přijdou na své již příští týden ve středu 14. listopadu 2012 na akci s výstižným názvem
GIS Day 2012. Událost roku ve světě GIS pořádá Lesnická a dřevařská fakulta ve spolupráci
s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU). Akci zaštítila starostka
ÚMČ Brno-sever paní Sabina Tomíšková.
Od roku 1999 se více než 10 tisíc organizací zapojilo v rámci GIS Day do hostování událostí, jako jsou
dny otevřených dveří, workshopy, komunitní výstavy, veletrhy pracovních příležitostí, školní akce
a mapové projekty. GIS Day je úspěšný díky tvrdé práci a odhodlání uživatelů GIS po celém světě,
kteří vidí důležitost ve sdílení jejich znalostí s ostatními lidmi na planetě. My na MENDELU to cítíme
stejně.
Zájemci navštíví odborné laboratoře a vyzkouší si praktickou práci s GIS. Prohlédnou si měřící
techniku od té historické, až po současné moderní přístroje. Zajímavá bude také laboratoř virtuální
reality, kde uvidí výsledky několikaletého výzkumu. Program jsme rozšířili o přehlídku motorizované
techniky, v areálu se tak objeví mobilní geodetická jednotka a sanitní vůz Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje.
Letošní ročník zaštítila starostka ÚMČ Brno-sever paní Sabina Tomíšková.
V letošním roce jsme navýšili kapacitu na 120 návštěvníků. Díky tomu můžeme představit GIS ještě
většímu počtu lidí. Pro každého je pak připraven balíček dárků přímo od společnosti ESRI, která je
významným partnerem GIS Day.
Nejen ESRI, ale i další partneři nám pomáhají dělat GIS Day zajímavější, větší a úspěšnější. Děkujeme
společnostem AGERIS s.r.o., ARCDATA PRAHA, s.r.o., CCB, spol. s r. o., GEODIS BRNO, spol. s r. o.,
Ralph Cox, v. o. s., Springwinter, s. r. o., T-MAPY spol. s r. o., Úřadu městské části Brno-sever, VARS
BRNO a.s. a Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje.
Mediálními partnery
a www.gisportal.cz.
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Registrace na akci stále probíhají. Dostupné jsou online na www.gisday.cz/registrace.
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