
Необхідно взяти з собою:

 Lego-робота та необхідні маніпулятори для виконання місій "Гри роботів" та
оцінки категорії "Дизайну робота"

 Maтеріали для презентації проекту
 Ноутбук/нетбук з зарядним пристроєм або з додатковими акумуляторами
 Додатковий акумулятор, зарядку для нього або запасні батарейки для робота
 Пароль від комп'ютера!

 Мапу міста
 План проїзду до місця проведення турніру від вокзалу або готелю
 Зручне закрите взуття (взуття з відкритим верхом категорично не рекомендоване

Додатково можна привезти:

 Додаткові деталі
 Коробку для зберігання та транспортування вашого робота
 Банер команди, листівки, наклейки, прапорці або будь-які інші матеріали для

прикрашання виставкової зони 
 Альбом команди та прикраси для вашої виставкової зони
 Коробку або сумку для зберігання особистих речей
 USB кабель для з'єднання робота з вашим ноутбуком
 Подовжувач з достатньою для вашої команди кількістю розеток
 Резервну копію ваших програм на жорсткому диску, CD або флешці
 Роздруковані програми для суддів категорії "Дизайн робота"

 Цікаві ігри (для команди на час перерви)
 Фотоапарат
 Захисні окуляри

Додатково наголошуємо :

 Корисним буде позначити усі речі вашої команди номером, виданим команді під
час реєстрації. 

 Не приносьте та не залишайте без нагляду цінні речі (прикраси, техніку) у вашій
виставковій зоні. Ми не несемо за них відповідальність. 

 Бейджик учасника команди, який ви отримаєте при реєстрації, має бути одягнений
на кожному члені команди протягом усього часу фестивалю. 

 Розклад суддівських сесій та Гри роботів буде розміщено на сайті fll.in.ua

 Приходьте вчасно на суддівські сесії та Гру роботів. Немає можливості робити
оголошення з запрошеннями. Немає окремої кімнати для підготовки до суддівської сесії. 

 Щоб гарантувати безпечне та комфортне перебування на фестивалі, заздалегідь
дізнайтеся про можливі особливості стану здоров'я учасників вашої команди. 

Щоб забезпечити безпеку усіх учасників турніру FLL усі діти молодші 17 років 

Вам НЕ знадобляться:

 Поле для гри роботів та набір місій



мають постійно перебувати під наглядом повнолітнього супроводжуючого.  

Список необхідних речей для чемпіонату FLL




