INFORMATOR DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI JDD09

Data:
16 października 2009 roku
Miejsce konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny, Pawilon Dydaktyczno-Sportowy
ul. Rakowicka 27 w Krakowie
Najlepiej wejść na teren Uniwersytetu od ulicy Aleksandra Lubomirskiego, natomiast brama wjazdowa
dla samochodów znajduje się na ul. Rakowickiej.
Mapka dojazdu:

Więcej na Google Maps
Parking
Możesz bezpłatnie zaparkować na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego, zaraz przy centrum konferencyjnym.
Wystarczy, że podasz hasło „konferencja JDD09” przy bramie wjazdowej od ul. Rakowickiej.
Rejestracja
Wykłady rozpoczynają się o 9:45, ale konieczne jest przybycie nie później niż między 8:30 a 9:30, kiedy trwa
rejestracja uczestników. Wystarczy, że podasz swoje imię i nazwisko hostessom przy stoisku rejestracyjnym,
a otrzymasz komplet materiałów konferencyjnych i identyfikator uprawniający do udziału w JDD09. Proszę
o noszenie identyfikatorów przez cały czas trwania konferencji.

Internet
Na terenie obiektu zapewniamy bezprzewodowy dostęp Internetu.
Konkurs Java Geek
W czasie JDD możesz wziąć udział w konkursie Java Geek, który ma zmobilizować uczestników do zwiększonej
aktywności networkingowej. Konkurs Java Geek będzie trwał przez cały rok, podczas którego za każdą
aktywność w środowisku javowym będziesz mógł otrzymać punkty Java Geek. Na koniec roku osoby
z największą ilością zgromadzonych punktów otrzymają cenne nagrody (netbooki, telefony z JavaFX
lub Androidem, SunSPOTy oraz inne javowe gadżety ufundowane przez sponsorów). Pierwsze punkty Java Geek
możesz zdobyć na JDD09. W torbie z materiałami znajdziesz plansze Java Geek z miejscami na pieczątki
naszych sponsorów. Sponsorzy posiadają pieczątki i przyznają je autorytatywnie. Możesz je otrzymać w wyniku
ciekawej dyskusji lub też kłopotliwego pytania albo po prostu o nią prosząc. Po zebraniu wszystkich pieczątek
oddaj planszę w Informacji. Pierwsze trzy osoby, które oddadzą wypełnione plansze otrzymają bezprzewodowe
myszy Logitech. Ponadto, wszystkie wypełnione plansze wezmą udział w losowaniu nagród na zakończeniu
konferencji, a wszyscy którzy je oddali otrzymają 5 punktów Java Geek.
Prezentacja egzaminów Java Sun Microsystems na JDD09
W czasie JDD09 będzie można przyjrzeć się z bliska certyfikowanym egzaminom Java Sun Microsystems
dostępnym w centrach testowych Prometric. Podczas konferencji, na specjalnie przygotowanych stanowiskach
egzaminacyjnych, każdy będzie mógł zobaczyć, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, jak wyglądają
przykładowe pytania na wybrany egzaminach ze ścieżki certyfikacyjnej Sun Microsystems:
SCJP - Sun Certified Java Programmer
SCJD - Sun Certified Java Developer
SCWCD - Sun Certified Web Component Developer
SCBCD - Sun Certified Business Component Developer
SCDJWS - Sun Certified Developer for Java Web Services
SCMAD - Sun Certified Mobile Application Developer
SCEA - Sun Certified Enterprise Architect Developer,
jak również zapoznać się z samą procedurą egzaminacyjną firmy Prometric.
Organizatorem próbnych egzaminów jest Compendium Centrum Edukacyjne i Sun Microsystems - Srebrni
Sponsorzy konferencji JDD.
Dodatkowe informacje
Agenda JDD09, a także informacje jak dotrzeć na miejsce komunikacją miejską, czy też na piechotę z Dworca
Głównego znajdziesz na naszej stronie http://jdd.org.pl/
W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt mailowy (anna.kolodziejczyk@proidea.org.pl) lub telefoniczny
pod numerem: 0 504009120.

Pozdrawiam i serdecznie zapraszam na JDD09
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