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Vážení pedagogové,
již třináctým rokem se na vás obracíme s nabídkou k účasti na výtvarném projektu „Výtvarný
podzim v Boudě“ pořádaného CPDM, o. p. s. Český Krumlov prostřednictvím svého projektového
pracoviště NZDM Bouda.

PROPOZICE TŘINÁCTÉHO ROČNÍKU VÝTVARNÉHO PROJEKTU
„VÝTVARNÝ PODZIM V BOUDĚ“
Pořadatel
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.
projektové pracoviště NZDM Bouda
Český Krumlov, T. G. Masaryka 114
381 01

Termín a místo konání akce
Od 12. října do 16. října 2015 od 8.00 do 16.00 hodin v NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český
Krumlov (jedna skupina – 2 hodiny).

Zaměření akce
Hlavním záměrem je představit v co možná nejširším rozměru výtvarné a řemeslně-umělecké
techniky dětem a mládeži z Českokrumlovska.
V rámci projektu „Výtvarný podzim v Boudě“ budou mít účastníci možnost vyzkoušet si několik
výtvarných technik. Jedná se o dřevoryt, drhání, malbu na plátno, vypalování pomocí pájek,
výrobu masek apod. Výtvarné techniky budou přizpůsobené věku návštěvníků výtvarného projektu.
Ve dvou hodinách bude mít skupina na každou techniku cca 30 minut. Tato akce je lektorsky
zajištěna prostřednictvím českokrumlovských výtvarníků a zaměstnanců CPDM, o. p. s.

Věkové ohraničení
Výtvarných projektů se mohou zúčastnit děti z běžné populace i děti se zdravotním postižením ve
věku od 8-mi do 15- ti let. Autorem výtvarné práce může být jednotlivec i skupina dětí.

Rozpis návštěv na výtvarných projektech a max. kapacita účastníků
Projekt bude probíhat v předem inzerovaných dnech v časech od 8.00 hod. do 10.00 hod. / od
10.00 hod do 12.00 hod./ od 12.00 hod. do 14.00 hod. / od 14. hod. do 16.00 hod.
Na každou skupinu v daném dni připadají maximálně dvě hodiny. Je nutné se předem přihlásit!
Maximální počet účastníků na danou dvouhodinovou část projektu je 30 dětí.

Upřednostňujeme třídy , které se námi pořádaných výtvarných akcí ještě neúčastnily!!!

Uzávěrkové termíny
Účast na výtvarném projektu „Výtvarný podzim v Boudě“ lze objednat od pondělí 14. září do
středy 7. října 2015 (čím dříve tím lépe...).
kontaktní osoba
Ladislav Michalík
Kontakt: mobil 736 634 127

!!!
Přihlášení k účasti na vybraném projektu lze pro přehlednost již
obsazených termínů domlouvat pouze telefonicky, na výše
uvedeném čísle.
Děkujeme
!!!
Za přípravný tým se na vás těší
Ladislav Michalík
NZDM Bouda – projektové pracoviště CPDM,o.p.s., Český Krumlov

