Místní knihovna Vrdy ve spolupráci s FOTOKLUBem ČÁSLAV, MARIO-foto, projektem Mistní akční plán pro
vzdělávání a za laskavé finanční podpory obce Vrdy
pořádají v termínu 24. - 28. 7. 2017
FOTOGRAFICKOU DÍLNU PRO DĚTI
pro koho je FD určena:
- děti se zájmem o focení a fotografii ve věku od 9 do 15 let
na co se můžete těšit:
- fotografování v terénu/přírodě - výlet vlakem na Lichnici
- fotografování pod vodou - návštěva plaveckého bazénu ve Vrdech
- zážitkové vyvolávání fotografií v temné komoře
- instagram, produktové a lifestylové fotografie
- camera obscura
- vzniknou fotografie, porovnávající dobové historické fotografie obce Vrdy se stávající stavem budov a míst
s sebou:
- vlastní fotoaparát, případně postačí i mobilní telefon s fotoaparátem
- svačinu/ny a pití dle uvážení rodiče (oběd /polévka a hlavní chod/ zajištěn)
- drobné kapesné
CENA 450,- Kč za 5 dní
cena zahrnuje: 5x oběd (polévka a hlavní chod), úrazové pojištění, výlet (jízdné, vstupné), vstupné do bazénu, pomůcky
a materiál;
cena nezahrnuje: čas, odborné vedení a veškeré know-how vkládají organizující profesionálové do budoucnosti dětí
zcela zdarma; pitný režim a svačiny dětí zajišťují rodiče
Fotografická dílna se uskuteční za laskavé finanční podpory obce Vrdy.
organizace:
- sraz každé ráno 7:30 - 8:00 před budovou Místní knihovny Vrdy (Tylova 25, Dolní Bučice)
- program od 8:00 do 16:00
- organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu v případě nepřízně počasí
Sraz i v případě plánovaných výletů je před budovou knihovny, stejně tak si rodiče budou své děti vyzvedávat na adrese
knihovny.
Pokud rodič souhlasí s tím, aby po ukončení denního programu dítě odešlo domů samo, žádáme, aby toto uvedl do
přihlášky, kterou nejpozději 30. 6. odevzdá (viz níže). Stejně tak žádáme, aby uvedl, kdo bude dítě případně vyzvedávat
(jméno, příjmení a vztah k dítěti /babička, teta, starší sourozenec atp./)
Další informace u Petry Kobelové na telefonním čísle 775 626 188, e-mailu knihovna@obecvrdy.cz nebo webu
http://www.obecvrdy.cz/volny-cas/prazdninova-fotodilna/, případně přímo v knihovně Vrdy.
Závazné přihlášky (viz přílohy) odevzdávejte, prosím, nejpozději do 30. 6. (včetně) na adresu Tylova 25, Dolní Bučice
- v otevíracích hodinách knihovny, nebo e-mailu knihovna@obecvrdy.cz (nutný elektronický podpis rodiče nebo
naskenovaná přihláška s vlastnoručním podpisem). Součástí přihlášky je i potvrzení o bezinfekčnosti, které odevzdáte v
den zahájení FD, v pondělí 24. 7. (viz přílohy).
Částku za účast (450,- Kč) na FD, prosím, odevzdejte v hotovosti do 30. 6. 2017 na adrese knihovny v jejích
otevíracích hodinách, možný je i individuální termín předání po telefonické domluvě.
První den odevzdáte „prohlášení o bezinfekčnosti“. To vyplníte Vy, rodiče, nemusíte tedy kvůli tomu navštěvovat
dětského lékaře. Pokud někteří z Vás nebudou moci toto vytisknout, budeme mít potvrzení k dispozici přímo na místě.
Odpovědná a kontaktní osoba je vedoucí knihovny, Mgr. Petra Kobelová
775626188, knihovna@obecvrdy.cz
otevírací hodiny Místní knihovny Vrdy:
pondělí: 7:00 - 10:00; 16:30 - 19:30
středa: 10:00 - 13:00; 16:30 – 19:30
pátek: 16:00 - 18:00
(mimo 1. pátků v měsíci, pro případné změny sledujte www.obecvrdy.cz/volny-cas/knihovna)

Závazná přihláška na FOTOGRAFICKOU DÍLNU 24. - 28. 7. 2017, cena 450,- Kč
Závazné přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 30. 6. (včetně) na adresu Tylova 25, Dolní Bučice - v
otevíracích hodinách knihovny, nebo e-mailu knihovna@obecvrdy.cz (nutný elektronický podpis rodiče nebo
naskenovaná přihláška s vlastnoručním podpisem). Součástí přihlášky je i potvrzení o bezinfekčnosti, které
odevzdáte v den zahájení FD, v pondělí 24. 7.
Částku za účast na Fotografické dílně, prosím, odevzdejte v hotovosti do 30. 6. 2017 na adrese knihovny v
jejích otevíracích hodinách, možný je i individuální termín předání po telefonické domluvě.
Jméno dítěte ............................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště .........................................................................................................................
Datum narození ........................................................ Rodné číslo ..........................................................
Jméno a příjmení matky: ............................................................................................ telefon ................................
Jméno a příjmení otce: ............................................................................................... telefon ................................

Zdravotní pojišťovna ...............................................................................................................................
Dítě má tyto zdravotní problémy a omezení (případná odlišnost ve stravovacích návycích)
..................................................................................................................................................................................
Dítě bere tyto léky (uveďte jaké a kdy - pravidelně, v případě potřeby)
..................................................................................................................................................................................
Další závažné informace pro provozovatele
..................................................................................................................................................................................

Můj syn/dcera bude po ukončení programu odcházet domů (zakroužkujte, případně vyplňte):
a) sám
b) s (uveďte jméno a příjmení - vztah k dítěti /babička, teta, starší sourozenec atp.)
.............................................................................................................................................................................

Souhlasím, aby Místní knihovna Vrdy shromažďovala a zpracovávala moje osobní data i citlivé údaje, které jsou nezbytné pro její práci.
Souhlasím s tím, abych MK Vrdy použila fotografie mých dětí při případné prezentaci její práce. Souhlasím též s tím, že tato data budou
archivována. Byl/a jsem poučen/a o tom, že s daty se zachází podle Zákona č. 101/2000 Sb. a budou použita jen pro potřeby Místní
knihovny Vrdy. Zároveň jsem byl/a poučen/a o tom, že souhlas mohu kdykoliv odvolat.

V Dolních Bučicích dne .........................................................
Podpis zákonného zástupce ...................................................

