Kubernetes Community Days
Czech & Slovak virtual
Organizátor:
Sdružení pro podporu Cloud Native technologií, IČ: 52821595. Pracujeme pod záštitou Cloud Native Computing Foundation (zkráceně CNCF, http://cncf.io). CNCF je dceřiná organizace Linux foundation – nadace stojící
za Linuxem jako takovým – jeho jádrem. Konference typu KCD jsou formátem, jak dostat informace a inovace
v jejich rodném jazyce intenzivní formou blíže k lidem v jejich rodném jazyce.
Slovenské Sdružení pro podporu Cloud Native technologií organizuje již více než 2 roky meetupy každý
měsíc. Zorganizovali jsme již více než 27 meetupů. Jako pokračování naší činnosti jsme se rozhodli pro
formát celodenní konference. Naše stránka Sdružení má více než 360 členů. Na našich meetupech je běžně
více než 50 lidí online. Na nejsledovanějších meetupech bylo více než 100 lidí. Z každého meetupu zveřejňujeme videa na Facebook stránce se zachováním co nejlepšího zážitku. Za sdružením stojí profesionálové s
bohatými zkušenostmi z IT branže.
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Účel:

Budování udržitelných ekosystémů pro nativní cloudový software.
Propagace Cloud native myšlenek, projektů a softwaru. Místo, kde se setkají lidé se zájmem o moderní IT
technologie. O tématech jako Kubernetes, DevOps, NetDevOps, Infrastructure as a code, cloud
development, komunitní kultura.

Pro koho je konference určena:
Pro všechny IT manažery, developery, DevOps, studenty, kteří mají zájem se dozvědět něco o základech
Cloud Native technologií, jednotlivých prezentovaných projektech, do hloubky prezentovaných dovednostech, diskutovat s profesionály, poznat DevOps kulturu a přidat se k velké české a slovenské komunitě.

Pravidla konference:
Konference bude otevřena pro všechny lidi, bez ohledu na vyznání, rasu, orientaci, věk, nebo pohlaví. Toto je
také základní premisa mateřské nadace CNCF. Všichni organizátoři musí absolvovat Online kurz ohledně
inkluze, diskriminace a rovnoprávnosti.
https://training.linuxfoundation.org/training/inclusive-open-source-community-orientation-lfc102

Jedná se o základní principy, na kterých stojí celá nadace.
V rámci podpory žen v IT máme pravidlo, že během konference každý den vystoupí minimálně jedna
přednášející žena v každém ze dvou tracků.

Název :

KCD (Kubernetes Community Days) 2022 Czech & Slovak virtual

Form át :

Virtuální konference - Bevy platforma

Termín:

27. - 28.4.2022 od 9:00 do 16:00

Každý den dva tracky. Management track a profesionální track.
V manažerském tracku bychom chtěli ukázat hlavně výhody použití a organizace moderního IT oddělení. I na konkrétních příkladech
z praxe. V profesionálním tracku bychom chtěli do hloubky řešit vybraná témata pro IT odborníky se zkušenostmi. Oblasti jako
například. Service mash, Service proxy, Serverless and Observability and Analysis…
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Vstupné
Základní vstupné zdarma - neobsahuje
účastnický balíček

Jazyky
CZ / SK / EN
(většina příspěvků v CZ a SK)

Dobrovolné vstupné s účastnickým
balíčkem:
99 EUR pro ﬁrmy /early bird 59 EUR/
49 EUR pro individuální zájemce /early
bird 29 eur

Doména konference:
https://kcd.live

19 EUR pro studenti. /early bird 14 EUR/
Všechny peníze jdou na účastnické balíčky
a aktivity cloud native komunity v regionu.

Národnostní složení účastníků:
Plánovaný počet 500 návštevníkov online
(viac ako 700 predaných lístkov/RSVPs)

V ceně:
Balíček účastníka konference:
sběratelské účastnické tričko kubernetes
s KCD 2022 nápisem
cloud - nativní mapa (l.cncf.io)

Národnostní složení účastníků:
47 % česká
42 % slovenská
5 % iná

Mix návštevníkov:
15 % IT manažeři - decision makers
- už slyšeli o kubernetes a chtějí se
zdokonalit
20 % IT profesionálové - decision
inﬂuencers, TOP IT specialisté.
30 % úplní začátečníci / studenti

nálepky s cloud native tématikou
privátní extra místo pro komunikaci mezi
uživateli
reklamní předměty / materiály od partnerů
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Organizační v ýbor:

Juraj Hanták

Filip Pohronský

+421 905 205 794

pohronsky@zenova.sk

juraj.hantak@cloudnative.sk

Tomáš Pytel

Zdeněk Váňa

pytlicek@gmail.com

vanazde1@gmail.com

https://kcd.live

