gASKTEENS

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
každé úterý
V novém programu pro středoškolské studenty GASK
teens máš možnost nahlédnout pod pokličku všech
profesí, které tvoří GASK, a v jedné z nich se realizovat.
Přihlas se do GASK teens a objev svoje schopnosti
a talent.
V prvním pololetí Tě Lektorské centrum GASK provede
celou institucí – seznámíš se s chodem galerie, s náplní
práce jednotlivých pozic a načerpáš informace pro
vlastní projekt v GASK ve druhém pololetí. Co to bude,
je jen na Tobě. Výstava? Edukační program? Výtvarná
dílna? Koncert? Propagace aktuálně chystané výstavy?
Nebo speciální menu do kavárny?
Necháme se překvapit a těšíme se už nyní na Tvé nápady
a teens pohled, který rádi oceníme. V druhém pololetí
se můžeš stát součástí týmu GASK. Uzavřeme s Tebou
dohodu o provedení práce v rozsahu až 6000 Kč.
A navíc získáš odbornou praxi.

Termín konání: každé školní úterý 16.00 – 18.00
Začátek: 5. října 2021
Cílová skupina: studenti středních škol od 15ti let
Kapacita: maximálně 5 studentů
Cena: 2000 Kč za první pololetí (cena zahrnuje odborné vedení, výtvarný
materiál a vstupy do všech expozic GASK).

Znáš díla, která šokovala svět?

PŘIHLÁŠKA
Jméno účastníka:
Datum narození:
Datum a podpis zákonného zástupce v případě studenta mladšího 18ti let:
E-mailový a mobilní kontakt:
Platba: pouze převodem na účet: 43-7020410287/0100 (variabilní symbol: 602340,
zpráva pro příjemce: jméno studenta). Členové Přítele GASK mají v rámci FAMILY
karty a ZLATÉ karty slevu 10%. Platbu, prosíme, uhraďte do 1. října 2021.
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE JE POVINEN OMLUVIT NEPŘÍTOMNOST STUDENTA
MINIMÁLNĚ V DEN KONÁNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY! Děkujeme za pochopení.
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 (podobizny), pořízené správcem v průběhu akce
NE/KROUŽEK, přičemž fotografie je správce oprávněn použít za účelem vlastní propagace
na internetových stránkách www.gask.cz, na facebookových stránkách Lektorského
centra 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 ......................................................................

