
GASK — Galerie Středočeského kraje Barborská 51–53 ⁄ Kutná Hora www.gask.cz

gask DĚTEM

Jsou místa na zemi, kde rituály přetrvávají od nejstarších generací až do dnešních dnů. Jsou místa na zemi, kde rituály vyprchávají. 
V ne/táborovém programu se necháme vést díly Otty Plachta a Svatopluka Klimeše, jejichž tvorba je prodchnuta tajemnou silou 
ceremonií jižní i severní polokoule. Dokážeme oživit magii obřadu našich předků?

Doba trvání programu: 
Úterý:  9.30 – 16.00
Středa:  9.30 – 16.00
Čtvrtek:  9.30 – 19.00
Pátek: 9.30 – 15.00

V pátek od 15.00 vernisáž pro pra/rodiče a kamarády

Od 9.00 do 9.30 hod možno přivést děti do dětského koutku a od 15.30 do 16.00 hod tamtéž vyzvednout

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
NE/TÁBOR GASK 2022

Divoká mysl

Pro děti od 5 do 6 let

9. – 12. 8. 2022

Cena: 2 500 Kč/dítě (cena zahrnuje odborné vedení, pomůcky, vstup do všech prostor GASK, oběd, dopolední a odpolední 
svačinu, celodenní pitný režim)

Místo konání: Lektorské centrum GASK, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora. Rezervace a kontakt: od 11. dubna, od 9.00 
hodin, pouze telefonicky na 725 607 390.  Sken vyplněné přihlášky zašlete na e-mailovou adresu zikmundova@gask.cz.   
Způsob platby: Pouze převodem na účet GASK 43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602240, zpráva pro příjemce: 
jméno dítěte). Poplatek 2 500 Kč, prosíme, uhraďte do úterý 31. května 2022. 
(Přítel GASK: FAMILY karta 20% sleva, ZLATÁ karta 10% sleva)



GASK — Galerie Středočeského kraje Barborská 51–53 ⁄ Kutná Hora www.gask.cz

LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
NE/TÁBOR GASK 2022

Divoká mysl

Pro děti od 7 do 12 let

2. – 5. 8. 2022 

9. – 12. 8. 2022  16. – 19. 8. 2022

Jsou místa na zemi, kde rituály přetrvávají od nejstarších generací až do dnešních dnů. Jsou místa na zemi, kde rituály vyprchávají. 
V ne/táborovém programu se necháme vést díly Otty Plachta a Svatopluka Klimeše, jejichž tvorba je prodchnuta tajemnou silou 
ceremonií jižní i severní polokoule. Dokážeme oživit magii obřadu našich předků?

Místo konání: Lektorské centrum GASK, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora. Rezervace a kontakt: od 11. dubna, od 9.00 
hodin, pouze telefonicky na 725 607 390.  Sken vyplněné přihlášky zašlete na e-mailovou adresu zikmundova@gask.cz.   
Způsob platby: Pouze převodem na účet GASK 43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602240, zpráva pro příjemce: 
jméno dítěte). Poplatek 2 500 Kč, prosíme, uhraďte do úterý 31. května 2022. 
(Přítel GASK: FAMILY karta 20% sleva, ZLATÁ karta 10% sleva)

Doba trvání programu: 
Úterý:  9.30 – 17.30
Středa:  9.30 – 17.30
Čtvrtek:   9.30 – 24.00  

ze čtvrtka na pátek nocování v koleji
Pátek:  0.00 – 15.00
 v pátek od 15.00 vernisáž pro  
 pra/rodiče a kamarády

Od 9.00 do 9.30 hod možno přivést děti do dětského koutku a od 17.00 do 17.30 hod tamtéž vyzvednout.

Cena: 2 500 Kč/dítě (cena zahrnuje odborné vedení, pomůcky, vstup do všech prostor GASK, oběd, dopolední a odpolední 
svačinu, celodenní pitný režim)

gask DĚTEM
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LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY
NE/TÁBOR GASK 2022

Divoká mysl

Pro mládež od 13 do 19 let

16. – 19. 8. 2022

Jsou místa na zemi, kde rituály přetrvávají od nejstarších generací až do dnešních dnů. Jsou místa na zemi, kde rituály vyprchávají. 
V ne/táborovém programu se necháme vést díly Otty Plachta a Svatopluka Klimeše, jejichž tvorba je prodchnuta tajemnou silou 
ceremonií jižní i severní polokoule. Dokážeme oživit magii obřadu našich předků?

Doba trvání programu: 
Úterý:  9.30 – 17.30
Středa:  9.30 – 17.30
Čtvrtek:   9.30 – 24.00  

ze čtvrtka na pátek nocování v koleji
Pátek:  0.00 – 15.00
 v pátek od 15.00 vernisáž pro pra/rodiče a kamarády

Od 9.00 do 9.30 hod možno přivést děti do dětského koutku a od 17.00 do 17.30 hod tamtéž vyzvednout.

Cena: 2 500 Kč/dítě (cena zahrnuje odborné vedení, pomůcky, vstup do všech prostor GASK, oběd, dopolední a odpolední 
svačinu, celodenní pitný režim)

gask teens

Místo konání: Lektorské centrum GASK, Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora. Rezervace a kontakt: od 11. dubna, od 9.00 
hodin, pouze telefonicky na 725 607 390.  Sken vyplněné přihlášky zašlete na e-mailovou adresu zikmundova@gask.cz.   
Způsob platby: Pouze převodem na účet GASK 43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602240, zpráva pro příjemce: 
jméno dítěte). Poplatek 2 500 Kč, prosíme, uhraďte do úterý 31. května 2022. 
(Přítel GASK: FAMILY karta 20% sleva, ZLATÁ karta 10% sleva)



gask

gaLERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Jméno dítěte:         Datum narození:

Kontakt na rodiče (mobilní telefon, e-mail, bydliště):

Nehodící se škrtněte: ne/tábor GASK – ne/tábor GASK teens

Zaškrtněte termín a věkovou skupinu:  

Datum Věková skupina Zaškrtněte

2. – 5. 8. 2022 7–12 let (žáci 1. st. ZŠ)

9. – 12. 8. 2022 7–12 let (žáci 1. st. ZŠ)

5–6 let (předškoláci – 1. třída)

16. – 19. 8. 2022 13–19 let (žáci 2. st. ZŠ – studenti SŠ)

7–12 let (žáci 1. st. ZŠ)

Důležité informace o zdravotním stavu dítěte (alergie, léky, speciální stravovací požadavky):

Napište, prosím, čtyři nejoblíbenější jídla Vašeho dítěte:

Rezervace a kontakt: od 11. dubna, od 9.00 hodin, pouze telefonicky na 725 607 390  

Sken vyplněné přihlášky zašlete na e-mailovou adresu zikmundova@gask.cz.  

Způsob platby: pouze převodem na účet GASK 43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602240, zpráva pro příjemce: jméno dítěte). 

Poplatek 2 500 Kč, prosíme, uhraďte do úterý 31. května 2022. (Přítel GASK: FAMILY karta 20% sleva, ZLATÁ karta 10% sleva)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, níže podepsaná/ý ______________________ , uděluji jako zákonný zástupce Galerii Středočeského kraje, p. o., IČO: 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 NE/TÁBOR GASK, 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 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 zákonného zástupce
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gask školám

Čtyřdenní výtvarná dílna pro děti a mládež ne/tábor GASK. Lektorské centrum GASK nabízí neplacenou praxi během letních 
výtvarných dílen pro děti ne/tábor GASK 2022.

NABÍDKA PRAXE 
 

ne/tábor GASK

Pozice: 
Asistent edukátora

Termín: 
1. – 5. 8. 2022  8. – 12. 8. 2022  15. – 19. 8. 2022
Ve všech turnusech je možné obsadit dvě až tři místa. 

Náplň: 
pomoc při přípravě a realizaci aktivit programu letních 
výtvarných dílen  
individuální podpora dětí

Pracovní doba v jednotlivých dnech:
pondělí: 10.00 – 14.00
úterý – čtvrtek: 9.00 – 18.30
pátek: 9.00 – 17.00

Požadujeme:
zkušenost s pedagogikou
schopnost vést děti k vyjádření vlastního výtvarného názoru
zodpovědný přístup k práci

Nabízíme:
praxi v oboru galerijní / muzejní edukace
práci v přátelském kolektivu a inspirativním prostředí GASK
úterý – pátek oběd a odpolední svačiny
možnost ubytování zdarma v rezidenčních pokojích jezuitské 
koleje

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis a uveďte 
preferovaný termín praxe na zikmundova@gask.cz  
do 14. května 2022. Ozveme se Vám do 1. června 2022.

mailto:militka@gask.cz

