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PŘIHLÁŠKA
DRAMATICKÝ - DIVADELNÍ KROUŽEK
1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Lektorka: Markéta Kubíková, kontakt: 728 457 628
Vyberte čas a místo kroužku, na který své dítě přihlašujete (vámi vybranou variantu zakroužkujte
nebo podtrhněte):
 pondělí 15. 30 – 16.30h, prostory školy Charbulova 137, Brno
 pondělí 16.30 – 17.30h, prostory školy Charbulova 137, Brno
Pozn. po přestěhování školy v průběhu školního roku zpět na ulici Štolcova bude kroužek probíhat
v prostorách školy na Štolcově 16.
V divadelním a dramatickém kroužku si kluci a holky užijí plno zábavy. Náplní jednotlivých lekcí
jsou i poutavá povídání o tom, jak se tvoří kulisy a co se děje v divadelním zákulisí. Na závěr
každého školního pololetí bude připraveno vystoupení pro rodiče a přátelé dětí.
V letošním roce je cena za kroužek stanovena s ohledem na individuální přístup k dětem,
zkušenosti lektorů a bez grantovou podporu:
 Jedná se o skupinovou aktivitu, cena za celý kroužek činí: 2.600,- Kč/pololetí/účastník
Na kurz se můžete přihlásit i v jeho průběhu – cenu vám snížíme o ty lekce, kterých jste se
neúčastnili. Po dohodě s lektory je možné vyzkoušet hodinu kroužku nanečisto, tzn. pokud si
nejste jisti zájmem dětí nebo jejich schopnostmi absolvovat kroužek, domluvte si zkušební
hodinu  Poté si teprve potvrdíte/vyvrátíte zájem o kroužek.
Přihlášku je možno vyplnit také elektronicky a poslat e‐mailem na adresu
clovicek.brno@atlas.cz.
Formulář
přihlášky
naleznete
na
webových
stránkách
www.clovicekbrno.cz. Po obdržení přihlášky vám zašleme bližší informace k průběhu kurzů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
______________________________________________________________________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
Kontakt (telefon, email):
V Brně……………………………………

Podpis: ……………………………………………………….
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DRAMATICKÝ - DIVADELNÍ KROUŽEK
1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Lektorka: Markéta Kubíková, kontakt: 728 457 628
SOUHLAS ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR a Směrnice spolku
k problematice GDPR
Já, výše uvedená(ý) ……………………………………………………………………………………………………….jsem
byl(a) seznámen(a) a souhlasím s následujícími podmínkami:
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidence v databázi účastníků
zájmových kroužků organizace Človíček, z s. ANO x NE
 Souhlasím:
1) s fotografováním a natáčením společných video záznamů v rámci činností zájmového
kroužku
ANO x NE
2) s archivací pořízených fotografií a video záznamů v rámci zájmových kroužků na
úložišti v archívu pořízených záznamů
ANO x NE
3) s použitím videozáznamů a fotografií při prezentaci a propagaci činnosti spolku
Človíček, zejména na webových stránkách spolku (www.clovicekbrno.cz) a sociálních
sítích
ANO x NE
Zveřejňované fotografie nejsou spojovány s dalšími osobními údaji výše podepsaných
osob. Fotografie nepředáváme žádné další třetí straně. V případě písemného vyjádření
nesouhlasu nebudou fotografie zveřejňovány.
 Souhlasím se zasíláním nabídek dalších aktivit spolku Človíček e-mailovou formou ANO
(můj e-mail …………………………………………………………………………) x NE
 Podepsáním přihlášky souhlasím s pokyny pro vedení kroužků uvedenými na
www.clovicekbrno.cz v sekci zájmové kroužky.
Tento souhlas platí i pro mé nezletilé dítě/děti, jmenovitě:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………….

…....................................................................
Podpis zákonného zástupce
V ………………..................dne ……………

