Zájmové kroužky na šk. rok 2017/2018
vede :
Keramika

Středa

cena :

Němečková Alena

600,-/pol.

Kocián Miroslav

300,-/pol.

Glogar Pavel, SDB

600,-/pol.

Liškutín Pavel, SDB

300,-/pol.

(od 10 let - první schůzka 20. září 16-17.30 hod)

Šachy

OBSAZENO

Úterý

(od 10 let – první schůzky 5. září 16-17. hod, 17.30-18.30 hod.)

Modelářský kroužek

Čtvrtek

(od 10 let- první schůzka 21. září 16-17.30 hod)

Základy fotografování Čtvrtek
(od 12 let - první schůzka 21. září 15.30-17 hod)

Kouzelnický kroužek

Středa

Křižan Pavel

listopad – březen

(od 10 let- první schůzka 1. listopadu 17-18 hod)

Fotbal

Čtvrtek

500,-/5měsíců

Suchomel Petr

300,-/pol.

Boštík Petr, SDB

300,-/pol.

(od 10 let- první schůzka 21. září 16-17.30 hod)

Stolní tenis

Pátek

(od 10 let- první schůzka 22. září 14.30-15.30 hod)

Dance mix

Středa

Ženožičková Míša, Dvořáčková Klára

Kroužek plný různých tanečních stylů (street dance, hip hop, free style atd.) pro všechny holky, co rády tančí.
(od 10 do 13 let – první schůzka 20. září 16:00 – 17:30)

Informace o zahajovacích schůzkách najdete na nástěnkách + webu střediska, př. info přímo
na recepci Salesiánského klubu mládeže Zlín.

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín
Okružní 5430
760 05 Zlín
web: zlin.sdb.cz
email: saleklub@skmzlin.cz
Tel: 577 243 0

600,-/pol.

Přihláška :
Jméno a příjmení:

Šk. rok 2017/2018
…...................................................................................................................

Adresa

….....................................................................................................................

Datum narození

….....................................................................................................................

Kroužek

….....................................................................................................................

Kontakt – telefon, mail …................................................................................................................
ve Zlíně dne …..........................

Podpis rodiče (zák. zástupce) ........................................

Souhlasím se zpracování osobních dat pro účely Salesiánského klubu mládeže Zlín. Spolek SKM Zlín nakládá s osobními údaji v souladu
se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlasím s pořizování fotografií, audií/video záznamů při aktivitách SKM Zlín a
jejich uveřejnění na webových stránkách SKM Zlín a využíváním v rámci propagace. Účastník se zavazuje respektovat pravidla
návštěvníků Klubu dětí a mládeže.
Vyplněním přihlášky se účastník stává (na daný školní rok) členem Salesiánského klubu mládeže, z. s. Zlín.
Činnost je podporována statutárním městem Zlínem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Salesiány Dona Boska.

