LC
lektorské centrum

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
každé úterý, středu a čtvrtek

gASK dětem jsou pravidelné výtvarné dílny, kde se děti seznamují s výtvarnými technikami a setkávají se s originálními výtvarnými díly moderního a současného umění. Děti interaktivně poznávají obsah a formu vybraného díla a stávají se umělci
reagujícími na aktuální témata a otázky. gASK dětem se koná
každý týden v těchto dnech a časech:
Úterý 13.30–15.00 /
předškolní děti
Úterý 15.30–17.30 /
žáci 1. stupně ZŠ, skupina # 1
Středa 14.00–16.00 /
žáci 1. stupně ZŠ, skupina # 2
Čtvrtek 16.00–18.00 /
žáci 2. stupně ZŠ

www.gask.cz
gASK — gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
BARBORSKÁ 51—53 / KUTNÁ HORA

V novém školním roce 2019/2020 začneme v týdnu od 10. září.
Kapacita skupiny je maximálně 12 dětí. Minimální počet je 5 dětí.
Rezervace: zikmundova@gask.cz, 725 607 390
nebo ondrakova@gask.cz, 725 971 437
Cena: 1000 Kč za pololetí (cena zahrnuje odborné vedení,
výtvarný materiál a vstupy do všech expozic GASK a Vizuálních heren)

přihláška
Jméno dítěte:
Datum narození:
Důležité informace o zdravotním stavu dítěte:
Vybraný den a čas:
Datum a podpis zákonného zástupce:
E-mailový a mobilní kontakt:
Zákonný zástupce je povinnen omluvit nepřítomnost dítěte minimálně v den konání výtvarné dílny!
Děkujeme za pochopení. Platba: pouze převodem na účet: 43-7020410287/0100 (variabilní symbol:
602103, zpráva pro příjemce: jméno dítěte)
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaná/ý .............................................., uděluji jako zákonný zástupce Galerii Středočeského kraje, p. o.,
IČ: 000 69 922, se sídlem Kutná Hora, Barborská 51, PSČ 284 01 (dále jen „správce“), jako správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery ................................................., nar. ............................, a to
v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a fotografie (podobizna), pořízené správcem v průběhu akce GASKdětem,
přičemž fotografie je správce oprávněn použít za účelem vlastní propagace na internetových stránkách www.gask.cz, na
facebookových stránkách Lektorské centrum GASK a GASK – Galerie Středočeského kraje, v propagačních materiálech
GASK, Instagramu galerie GASK a v rámci prezentací činnosti LC GASK na odborných konferencích. Tento souhlas
uděluji na dobu 5 let.
Souhlas je možné kdykoli odvolat prostým prohlášením vůči správci doručeným poštou na adresu správce, e-mailem na
adresu zikmundova@gask.cz nebo i telefonicky na čísle +420 725 073 390. Správce v okamžiku odvolání souhlasu
přestane zpracovávat mé osobní údaje. S odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není spojen žádný negativní důsledek pro mou osobu.
Svým podpisem zároveň vyjadřuji souhlas s Návštěvním řádem Galerie Středočeského kraje, p. o., v Kutné Hoře.
V ..................................................

dne ...............................		

Podpis......................................................................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ODhláška
Zákonný zástupce je povinnen dítě písemně odhlásit alespoň 14 dní před ukončením pravidelných návštěv
výtvarných dílen. Tato informace je pro nás důležitá především v pololetí, abychom případné místo mohli
nabídnout dalším zájemcům. Děkujeme Vám za pochopení.

Jméno dítěte:
Datum poslední návštěvy:
V ..................................................

dne ...............................		

Podpis......................................................................

