ENKAUSTIKA
Technika malování horkým voskem objevená před téměř 2000 lety,
využívána zejména v Egyptě a v antickém umění.
Enkaustika je dobrým nástrojem pro relaxaci a uvolnění mysli. Jedná se o velmi inspirativní a hravé malování vhodné i pro úplné amatéry a malíře začátečníky. Jde hlavně
o hru s barvami, při které se děti odreagují od hektického života a zjistí, že umí tvořit a mají možnos zažívat úspěch.

….........................................................................................................................................
DOHODA O SPOLUPRÁCI
Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost docházky vašeho syna/ dcery..................................................... do mimoškolní aktivity ENKAUSTIKA ve školním roce 2016 /17 na 2. ZŠ v Kolíně,
pod vedením Olgy Šedové.
Náplň:
Výtvarná aktivita se zaměřením na prožitek a práci s ním, navozování pocitu úspěšnosti – podpora zdravého sebevědomí.
Charakteristika skupiny:
počet členů: nejvíce 6
věk: 6 – 15 let
čas: 1x týdně – 1 hod.
Zahájení: Enkaustika bude zahájena naplněním skupiny (6 členů).
Možnost - Po, Út, St, Čtv.- od 15. 00 hod. - dle zájmu a dohody.
Kdy (den):

Čas:

Co s sebou?
- přezůvky, pracovní oděv (zástěra, staré tričko, ideálně až pod kolena)
- balíček starých novin (reklamních - podklad při malování obrázků)
- voskovaný papír - ( starý nástěnný kalendář– užívá se zadní bílá strana)
- voskovky značky KOHINOR- (očistit od papírové vrstvy na voskovce)
- roličku papírových utěrek, nebo papírové ubrousky na otírání žehličky
- menší svačinku

Nářadí:
Žehličky, pera, igelitové ubrusy, prodlužovací šnůry, rozdvojky jsou zahrnuty v ceně kurzovného.
Docházka a pravidla:
Na kroužek je docházka zpoplatněna cenou - (vypočtena za termíny kdy kroužek probíhá). Kroužek probíhá 1x týdně v předem vymezeném čase (neúčast dítěte je nutné
předem řádně omluvit - jinak nebude brán ohled na jeho nepřítomnost a bude počítáno, jako by se hodiny účastnilo).
Jednotná cena za lekci je 70,- Kč
(čas: 1x týdně /1 hod.)
První platba: je vybírána za 4 měsíce - (17 lekcí)
- říjen, listopad, prosinec, leden - částka činí 1 190,- Kč - splatná do 30. 9. 2016
Druhá platba: je vybírána za 5 měsíců - (21 lekcí)
- únor, březen, duben, květen, červen - částka činí 1 470,- Kč - splatná do 31. 1. 2017
Platby je možné provést v hotovosti do uvedeného termínu vedoucímu skupiny. Nebude-li tak učiněno, bude místo ve skupině nabídnuto jinému zájemci.
Občasná docházka není možná, jednorázový vstup ve výši 200% jednotné ceny (140kč) je možný pouze na jednu zkušební hodinu a je nutná rezervace předem, v případě
naplnění kroužku už vstup nebude umožněn.
V případě následné rezervace místa v kroužku je 50% ze zaplacené ceny za zkušební hodinu odečteno z ceny kroužku za pololetí.

Souhlasím se zařazením mého dítěte do mimoškolní aktivity ENKAUSTIKY ve školním roce 2016/17 a přijímám výše uvedená pravidla.

Podpis rodiče..............................

Podpis vedoucí skupiny:..........................

Kontakt na rodiče:

Kontakt na vedoucí skupiny:
Olga Šedová 777 188 081

V Kolíně dne:

