Letní výtvarný týden v Becherově vile
I tento rok si pro Vaše děti Becherova vila připravila Letní výtvarný týden. Tato akce je určena pro kreativní
duše mezi 7-14 lety, které chtějí svůj potenciál dále rozvíjet a vyzkoušet si něco nové a to po dobu celého týdne
v rozmezí mezi 9 – 16 hodinou.

V jednoduchosti je krása
Tak se nazývá letošní výtvarný týden. Jak si lze z názvu
odvodit, tentokráte opustíme detaily a dítka se budou
učit tvary převážně zjednodušovat. Konečným
výsledkem by měla být vlastní značka/logo. Po celou
dobu je připraven bohatý program. Děti si vyzkouší
různé grafické, všední i nevšední techniky. Výtvarné
aktivity budou samozřejmě prokládané i aktivitami
venkovními.
Dítě by mělo být schopno samostatně plnit výtvarné
úkoly, spolupracovat s kolektivem a především by ho
měly bavit tvůrčí činnosti.
Cena je 1.800,- Kč a zahrnuje teplý oběd, svačinku,
veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení
a další náklady. Vyplněné přihlášky zasílejte obratem
na adresu: topolova@galeriekvary.cz
Z kapacitních důvodů budou zájemci registrováni podle data
doručení přihlášek. Po naplnění budou další přihlášky vedeny
jako „náhradníci“.
Další informace: Kateřina Topolová, DiS., 734 788 029

Závazná přihláška

Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 7 – 14 leté děti

Letní výtvarný týden v Becherově vile
Jméno a příjmení dítěte:

11-15. 7. 2022/ 9-16 hodin
Datum narození:

Adresa bydliště:
Kontaktní osoba:

Tel.:

Specifické zdravotní potíže (alergie atd.)

Zdravotní pojišťovna:

Č. pojištěnce

Dítě odchází domů samo:

ANO

Zakroužkujte odpověď, popřípadě doplňte informace:

Jméno a příjmení osoby vyzvedávající dítě:

NE

Tel.:

V souvislosti s GDPR (čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) souhlasím, že fotodokumentace pořízena v průběhu Výtvarného léta v galerii bude použita pouze pro účely
archivu a prezentace galerie, případně pro propagaci akce v médiích.

-

-

Po odeslání přihlášky vyčkejte na potvrzení přijetí mailem, v němž budou uvedeny další
informace a podrobnosti platby.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: topolova@galeriekvary.cz
Vzhledem k omezené kapacitě budou zájemci registrováni podle data doručení přihlášek. Po
naplnění budou další přihlášky vedeny jako „náhradníci“.
Více informací na topolova@galeriekvary.cz, nebo na tel.č. 734 788 029

Podpis zákonného zástupce:

Datum:

