Prihláška na VIII. Letnú školu umenia pre deti ( 7 - 11r )
 6.-10.júl, 13.-17.júl,  3.-7.august, 10.-14.august 2020 (9.00 – 12.00h.)
Termín 
(napíšte, ktorý týždeň ste si vybrali)


Meno a priezvisko dieťaťa

Dátum narodenia

Adresa

Meno rodiča/zodpovednej osoby

Telefónny kontakt

E-mail

Dieťa môže z  galérie odchádzať samé, alebo vždy čaká na príchod rodiča?

Zdravotné zvláštnosti (alergie a pod.), špecifické potreby, lieky


Aké výtvarné techniky preferuje:



Pokyny a informácie pre účastníkov Letnej školy umenia 2020.
Program je dobrovoľný. Účastník chráni svoje zdravie a  zdravie ostatných, rešpektuje pokyny lektorov GMAB. Účastník bez vedomia lektora GMAB alebo rodiča, zákonného zástupcu neopustí program. Prípadné zmeny je potrebné dohodnúť s lektorom. 
Každý účastník chráni svoj a zverený majetok, dáva pozor, aby svojím konaním nepoškodil vystavené umelecké diela. Pri programe vonku je účastník primerane oblečený a obutý aktuálnemu počasiu (prikrývka hlavy, pršiplášť). 

Svojím podpisom beriem na vedomie a súhlasím s „Pokynmi a  informáciami pre účastníkov Letnej školy umenia“ a  zároveň čestne prehlasujem, že účastník je zdravotne spôsobilí na účasť v  „Letnej škole umenia 2020“ a  pri nástupe neprejavuje príznaky akútneho infekčného ochorenia.

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

Prevádzkovateľovi:  	Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín
IČO:	         34059202






Dátum:                                                                                                    Podpis zákonného zástupcu

Pokyny:
Letná škola umenia prebieha denne od pondelka do piatka. Ráno začíname vždy o  9.00 hod. v  priestoroch galérie. Program končí o 12.00 hod, deti je potrebné vyzdvihnúť najneskôr o  12.30 hod. 
	Prosíme rodičov, aby nechodili s deťmi do ateliéru, ale vždy priviezli, alebo čakali vo vstupnej hale, kde dieťa od Vás preberie galerijný pracovník. V celej budove galérie je nutné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, nezdružovať sa. Pri vstupe dezinfikovať ruky a nosiť rúško, či iné prekrytie tváre.
	Pri prvom vstupe odovzdajte prosím písomné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Nie je potrebné potvrdenie od lekára. Tlačivo je v prílohe.
	Počet účastníkov je limitovaný. Pri veľkom počte záujemcov si GMAB berie právo vybrať účastníkov.
	Poplatok za „Letnú školu umenia“ je 30,00 € na jedno dieťa a zahŕňa program, materiál, odborný personál, pitný režim. Poplatok je potrebné zaplatiť  v  prvý deň stretnutia.
	Vzhľadom k danej situácii, tento rok Vás prosíme, aby ste pribalili deťom malú desiatu, keďže budeme zabezpečovať len pitný režim.
	Prosíme, aby ste zabezpečili deťom rúško a jednorázové vreckovky.
	V priestoroch galérie je nutné pohybovať sa v rúškach.
	Program je vyskladaný z rôznych výtvarných, tvorivých a  zážitkových aktivít zameraných na vizuálne umenie, kultúru, prírodu a pod. 
	Ak bude priaznivé počasie, tvorenie bude prebiehať aj na nádvorí galérie a skúsime aj plenér.
	Prosíme, aby ste deťom na stretnutia nedávali cenné predmety, podľa potreby vždy prispôsobili ich odev počasiu (prikrývka hlavy, pršiplášť, odev s dlhým rukávom). 
	V prípade poškodenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku galérie dieťaťom, budete ako právny zástupca dieťaťa znášať škodu v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. a v znení ďalších doplnení. 
	Prihlášku prosím pošlite elektronicky aj bez podpisu¸ alebo prineste podpísanú, aby sme mohli Vaše dieťa zaregistrovať. Podpísanú prihlášku prineste potom najneskôr v  prvý deň stretnutí.
	Ak môže účastník odchádzať zo stretnutí sám, prosím uveďte to v  prihláške. 
	Akékoľvek pripomienky, informácie, prosím napíšte do mailu s prihláškou alebo priamo na prihlášku.
	Prihlášku zasielajte na adresu majster.galerko@gmail.com" majster.galerko@gmail.com

Ďakujeme Vám za porozumenie a dodržiavanie pokynov.


Dôležité kontakty pre prípad potreby:
Recepcia Galérie M. A. Bazovského  032 / 743 6858

Presné rozdelenie aktivít  prispôsobíme podľa aktuálneho počasia počas LŠU. V  prípade potreby, záujmu, nepriaznivého počasia, je zmena programu vyhradená. Za pochopenie ďakujeme a budeme sa tešiť na stretnutie!

S úctou a s pozdravom
Mgr. Monika Drocárová
galerijný pedagóg GMAB

