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Fascynująca podróż do wnętrza organizmu - wirtualna rzeczywistość, BAYLAB i
krwiobus już 27 września pod Galerią Katowicką!
Tego nie można przegapić! W środę, 27 września, w godz. 10.00 – 17.00 pod Galerią
Katowicką pojawi się BAYLAB, multimedialny salon popularnonaukowy. To drugie (po
Niemczech) takie miejsce w Europie, na co dzień działające w Warszawie, ale tego dnia
będzie w Katowicach. Za pomocą VR będzie tu można odbyć niezapomnianą podróż do
wnętrza ludzkiego organizmu. Równocześnie odbywać się będzie akcja oddawania krwi w
specjalistycznym „krwiobusie”, który zaparkuje na Placu Szewczyka.
Obok autobusu do poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Katowicach, tuż przy Galerii Katowickiej, stanie multimedialny namiot BAYLAB, w którym - z
wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości - będzie można ruszyć na wyprawę do wnętrza
ludzkiego organizmu.
Oddaj krew. Zobacz jak pracuje serce
W Katowicach BAYLAB towarzyszyć będzie akcji
krwiodawstwa, dlatego też wyjątkowa podróż odbywać
się będzie przez układ krwionośny. Wirtualna
trójwymiarowa rzeczywistość pozwoli znaleźć się we
wnętrzu ludzkiego serca, ze strumieniem krwi
powędrować do mózgu, zobaczyć, jak ważne dla
naszych szarych komórek są zastawki serca i naczynia
krwionośne.
BAYLAB to nie tylko wiedza, ale równocześnie świetna
rozrywka. Tam, gdzie się pojawia, budzi spore
zainteresowanie małych i dużych. Ta nowoczesna
technologia została bowiem opracowana dla osób w
każdym wieku. Przed użytkownikiem stawiane
są różnorodne wyzwania wymagające refleksu,
spostrzegawczości oraz dobrze rozwiniętego zmysłu
równowagi. Wtopienie się w wirtualny świat angażuje niemal wszystkie zmysły i ciało:
uczestnik schyla się, podnosi wirtualne obiekty, przenosi je i rozciąga. Aplikację
przygotowano zgodnie z najnowszymi trendami w technologii VR, a obsługujący je sprzęt
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HTC Vive należy do najbardziej zaawansowanych zestawów do wirtualnej rzeczywistości
dostępnych na rynku.
Serdecznie zapraszamy 27 września na Plac Szewczyka pod Galerią Katowicką - będzie można
nie tylko pomóc, podarowując swoją „kropelkę” w specjalnym ambulansie, ale i ruszyć na
wyprawę do wnętrza ludzkiego organizmu, dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości.

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek&Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull& Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Tiger. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną
w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z dworcem kolejowym i
podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje kompleks biurowy
Grand Central.Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej,odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na:www.galeriakatowicka.eu
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