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Není ti lhostejný vztah člověka a přírody? Rád fotíš nebo kreslíš?
Zúčastni se soutěže s "Máme rádi přírodu"!
Všichni od 4 do 30 let
můžou hrát s Hnutí
Brontosaurus o
turistické vybavení.
Zaslat můžete kresbu,
kreslený vtip nebo
fotografii - záleží na
soutěžní kategorii.
Uzávěrka soutěže je 25.
května 2018.
http://www.mladiinfo.c
z/soutez-mame-radiprirodu/
Zdroj: facebook
Mladiinfo ČR
Zveřejnila: Markéta
Nováková

I Ty můžeš podpořit čtvrtý ročník soutěže Středoškolák roku a s
ním všechny ty studenty, kteří pracují na vědeckých projektech,
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jdou za svými cíli a pomáhají lidem kolem sebe!
➡Jak na to? Je to tak jednoduché! ⬅
1) Navštiv stránky Čtení pomáhá - http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/stredoskolak-roku
2) Ukaž své znalosti a vyplň testík.
3) Získanou částku věnuj na podporu akce "Středoškolák roku"
A je to! <3
Zdroj: Facebook ProStredoskolaky.cz
Zveřejnila: Markéta Nováková

Seminář o kryptoměně v Karviné
Určitě jste už o Bitcoinu a dalších kryptoměnách
vyslechli. Přijďte na zajímavý seminář se zajímavými
řečníky a dozvíte se o nich více. Jaké jsou možnosti,
výhody a rizika kryptoměn? Jak lze investovat kryptoměn
a jednat se vůbec o vhodnou investici? Nahradí
kryptoměny v budoucnu standardní měny? Na závěr
seminářů budou navíc vyhlášeny vítězové soutěže pro
středoškolské studenty, které na naši fakultu uspořádala
na téma kryptoměn ve spolupráci s Českou národní
bankou a Statutárním městem Karviná.

Zdroj: Facebook Obchodně podnikatelská fakulta v
Karviné, Slezská univerzita
Zveřejnila: Markéta Nováková
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