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dissabte, 28 de febrer de 2015

Dia Internacional Drone a Lleida

Informació de l'esdeveniment

Inici:
28 de de febrer de 2015

http://www.eps.udl.cat/
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El proper 14 de març es celebra el Dia Internacional dels Drone (http://www.internationaldroneday.com/) [ 
. Més de 30 països i 120 entitats ens sumem a aquesthttp://www.internationaldroneday.com/team-catalonia/ ]

dia per llançar un missatge clar al món: que els drones no estan per fer mal, espiar o causar cap problema, al
contrari, han de ser usats amb bons fins com la fotografia, la recerca i rescat, apagar focs, o com divertiment.

Per això que al , Centre de producció audiovisual del Magical Media [ http://www.magical.cat/ ] Parc Científic de
 Lleida [ http://www.pcital.es/ ] [Com arribar] [ http://www.magical.cat/com-arribar ]Lleida Drone [ 

 organitza el següent esdeveniment dins de l'activitat mundial per celebrar elhttp://www.lleidadrone.com/ ]
International Drone Day conjuntament amb els companys del grup de Facebook  RC / Drone / VANT Catalunya [

, , https://www.facebook.com/groups/DroneBarcelona/?fref=ts ] Ponent 2002 [ http://www.ponent2002.com/ ] KUT
, , Show [ http://www.kutshow.com/ ] Liquid Galaxy LAB [ http://www.liquidgalaxylab.com/ ] Neosalus Solutions [ 

 i .http://www.neosalus.com/ ] Google Developers Group Lleida [ http://www.gdglleida.com/ ]

Horari preliminar:
09:00 Obertura de portes

09:30 Benvinguda amb multimèdia espectacular vídeo + làser

09:45 Vols demostratius en la xarxa interna

Disposarem d'una superfície de vol d'aproximadament 400m2 x 10m d'alt. Tothom que tingui un drone està
convidat a venir a fer petits vols indoor. Per a això instal·larem una xarxa de protecció al plató 1 del Magical. Hi
haurà un servei d'ordre, control i seguretat

10:30 Taller de creació de drones "Flône" i en paral·lel vols demostratius i  preescalfament per al Indoor
Drone Race

Els companys del projecte    impartiran un taller de muntatge de les sevesFlône [ http://flone.aeracoop.net/ ]
drones.

Al diferents Flône es muntaran i després volaran a la zona de vols indoor.

12:30 Acte Oficial, amb important anunci oficial de les 7 Conferències de Lleida Drone i presentació del
projecte FAED.

Amb assistència de personalitats públiques per determinar i els equips del Liquid Galaxy LAB, Ponent 2002 i
Neosalus.

El  iniciat pel nostre equip ja va a fer 3 anys, està sentprojecte FAED [ http://www.faeddroneproject.com/ ]
objecte d'un altre empenta en el seu desenvolupament ara que la legislació dóna mostres de permissivitat,
encara que sota dures condicions.

Així doncs en la jornada comptarem amb un corner equipat amb el nou Liquid Galaxy, anomenat FAED-MLG i
esponsoritzat per la casa central de la signatura taiwanesa  , primerGigabyte [ http://www.gigabyte.com/ ]
fabricant mundial de plaques mare, que ens ha cedit els sistemes. Aix com la casa BENQ Spain [ http://benq.es/
 , que ens ha cedit els seus monitors d'alta gamma.]

13:00 Continuació vols i taller

14:00 Dinar

Hi haurà un servei de bar, cafè i entrepans pel QR Cafè del Parc Científic per als que ho  necessiteu.

Hi haurà també una zona de taules habilitada per a qui es porti el menjar de casa.
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15 : 00 Gravació programa especial drones vídeo podcast KUT Show [ http://www.kutshow.com/ ]

17:00 Indoor Drone Race: cursa d'obstacles per a iniciats, dades en el   post especial [ 
http://www.lleidadrone.com/2015/02/indoor-drone-raze-lleida-drone-carrera.html ]

18:30 Fi de la jornada.

Paral·lelament i durant tot el dia, aquells que vulgueu exhibir vostres drones tindreu unes taules per fer-ho i
explicar-al públic. Els vols només es permetran a la xarxa de protecció per seguretat.

Preguntes i propostes diverses a: mailto:lleidadrone@gmail.com [ mailto:lleidadrone@gmail.com ]
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