
 Zájmové kroužky na šk. rok 2018 /2019
                                                                               vede :                                    cena :
 
Keramika                          Čtvrtek               Němečková Alena                   600,- / pol.     
(od 10 let - první schůzka 20. září 16.30-18.30 hod)

Fotbal                                Čtvrtek               Staňo Pavel                              300,- / pol.
(od 10 let- první schůzka 13. září 16-18 hod)

Základy fotografování    Čtvrtek              Liškutín Pavel, SDB                  300,- / pol.
(od 12 let - první schůzka 13. září 15.30-17 hod)

Šachy                                  Úterý                 Kocián Miroslav                      300,- / pol.
(od 10 let- schůzky v úterý od 16-18 hod)

                 
DANCE MIX                       Čtvrtek               Zimmermannová Anna          600,- / pol.
Kroužek plný různých tanečních stylů pro všechny holky, co rády tančí. 
(od 10 do 13 let - první schůzka 20. září 15.00-16.00 hod)

Přihlášky na webu střediska nebo 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: 577 243 009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška :              Šk. rok 2018 / 2019

Jméno a příjmení: …...................................................................................................................

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 fotografii, 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.
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