Výtvarné léto v galerii
Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 8 – 12 leté děti
pořádá Galerie umění Karlovy Vary

Pro tvořivé děti, které se nechtějí o prázdninách nudit a chtějí si vyzkoušet obvyklé i méně obvyklé
výtvarné aktivity a techniky, připravila Galerie umění Karlovy Vary formou příměstského letního
výtvarného tábora s denním docházením pětidenní Výtvarné léto v galerii. Děti se seznámí
s různými výtvarnými technikami (malba, kresba, grafické techniky), ke kterým je budou pod
vedením lektorek Mgr. Jitky Barochové a Mileny Jakubíkové inspirovat příběhy vystavených
uměleckých děl tentokrát Františka Skály. Tématem bude objevování nejrůznějších tajemství
ukrytých v dílech a jejich další ztvárnění dětmi. Kromě toho si děti vyzkouší i netradiční techniky
práce s materiálem – v minulých letech to bylo smaltování, tkaní, ruční papír, malba na hedvábí,
mozaika, apod. Připraveny jsou i vycházky a tvorba v plenéru. Dílny budou ukončeny vernisáží
vytvořených děl, která se uskuteční v pátek 17.7.2020 od 16 hodin.
Termín: 13. – 17. července 2020, vždy od 9 do 16 hodin
Tábor je určen dětem od 8 do 12 let a je omezen na max. 16 dětí. 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 oběd (polévku a hlavní jídlo), veškerý výtvarný materiál,
odborné lektorské vedení a další náklady.
Vyplněné přihlášky zasílejte obratem na adresu:
Lenka Tóthová
Galerie umění Karlovy Vary
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Goethova stezka 6
360 01 Karlovy Vary
Vzhledem ke kapacitě budou zájemci registrováni podle data doručení přihlášek. Po naplnění budou
další přihlášky vedeny jako „náhradníci“.
Další informace: Mgr. Lenka Tóthová, 353 224 387, 734 788 028

Závazná přihláška
Tvůrčí dílny výtvarného zaměření s denním docházením pro 8 – 12leté děti

Výtvarné léto v galerii
/13. - 17. 7. 2020, vždy 9-16 hodin/
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Adresa bydliště:
Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Specifické zdravotní obtíže
(alergie a jiné, o kterých je třeba vědět):
Zdravotní pojišťovna:

č. pojištěnce:

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.

Dítě odchází domů:
odvádějí rodiče či jiná písemně pověřená
osoba (jméno)

samo

zakroužkujte,resp. doplňte

Po odeslání přihlášky vyčkejte na potvrzení přijetí mailem, v němž budou uvedeny další informace
a podrobnosti platby.
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
Lenka Tóthová
Galerie umění Karlovy Vary
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Goethova stezka 6
360 01 Karlovy Vary
Vzhledem k omezené kapacitě budou zájemci registrováni podle data doručení přihlášek. Po
naplnění budou další přihlášky vedeny jako „náhradníci“.
Informace – Mgr. Lenka Tóthová, 353 224 387, 734 788 028, tothova@galeriekvary.cz
Podpis zákonného zástupce:

Datum:

…………………………………….

………………………………….

