Výtvarné kurzy pro děti ve šk. roce 2019/20
Nabízíme celkem 8+8 míst pro děti školního věku (cca 7 – 14 let).
Setkání budou probíhat vždy ve středu odpoledne:
První skupina A začíná v 14. 30 a končí v 16.00
druhá skupina B začíná v 16.00 a končí v 17.30.
Cena za setkání je 100 Kč, tedy 50 Kč za jednu vyučovací hodinu. Materiál je v ceně.
Neplatí se ale jednotlivá setkání, počítáme se systematickou prací, která bude probíhat
v 1. pololetí od října do poloviny ledna, ve 2. pololetí od ledna do konce května, což je celkem
bez prázdnin a svátků 28 setkání.
Platit je možné ve dvou splátkách, vždy 1400 Kč za pololetí.
Přihlásit svoje dítě můžete tímto způsobem:
1/ Nejdříve na e-mailovou adresu pcstomas@volny.cz pošlete text:
Přihlašuji syna/dceru………………….(jméno a příjmení) na „výtvarný kurz s Mirem a
Danielou“.
Upřednostňuji skupinu: A B (nehodící se v e-mailu škrtněte nebo vymažte, případně nechte
obě písmena, pokud může Vaše dítě v libovolný čas.)
Pokud je tato skupina již obsazena, je možné přesunout dítě do skupiny druhé: ANO NE.
2/ Poté pošlete platbu na číslo účtu: 3869703339/0800, VS 901. Do zprávy pro příjemce
napište: VYTVARKA a jméno dítěte. Tím bude Vaše dítě závazně přihlášeno.
Příklad: VYTVARKA_Jan_Novak.
3/ Po dojití platby Vám okamžitě pošleme e-mailové potvrzení, že platba došla a Vaše dítě je
zařazeno do seznamu účastníků. (Pokud by Vaše platba těsně minula stop-stav a tedy konec
přihlašování, platbu Vám obratem vrátíme na Váš účet.)
Dětem můžete vybrat skupinu podle času, který jim vyhovuje. Pokud by při přihlašování byla
Vámi žádaná skupina již obsazena, budeme Vás okamžitě informovat (e-mailem nebo
telefonicky) a nabídneme Vám druhou skupinu, jestliže jste v e-mailu uvedli možnost AB.
Stop stav přihlašování rozešleme všem, kterým jsme poslali tuto nabídku a nepřišla nám odezva.
Pokud dítě z vážných důvodů na některé z hodin bude chybět, nejdůležitější část práce
individuálně "dožene". Buď může pracovat i s druhou skupinou, nebo se mu lektor bude
specielně věnovat při dalším setkání. Případnou dlouhodobou absenci bychom řešili dohodou.
Obsahem kurzů bude kresba, malba, grafika, keramika i další výtvarné techniky podle zájmu
a složení dětí.
Lektoři budou spolupracovat a střídat se ve vedení hodin.
S případnými dotazy se prosím obracejte na tento e-mail: pcstomas@volny.cz,
Kontaktní tel.: 602 308 864 (Ludmila Musilová, koordinátorka Pastoračního centra sv. Tomáše)

Na setkávání s dětmi se těší Miro a Daniela

