
 

 

 

PŘIHLÁŠKA – Čtenářský klub pro děti 

Termín konání: školní rok 2017/2018 

Kde: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Ústřední knihovna (Kobližná 4) a místa exkurzí (TV, nakladatelství aj.) 

Během celé akce budou děti vždy pod dohledem zkušených zaměstnanců Knihovny Jiřího Mahena v Brně. 

Účast v kroužku je bezplatná. Přihlášku prosím odevzdejte do 15. 9. 2017 v Knihovně pro děti a mládež. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení dítěte, věk:……………………………………………………………………............................................................ 

Telefonní číslo na dítě (má-li mobilní telefon): …………………………………………………................................................... 

Číslo čtenářského průkazu dítěte: ……………………………………………………………............................................................. 

 

Jméno a příjmení zák. zástupce: ………………………………………………………………….......................................................... 

Telefonní číslo na zák. zástupce: ………………………………………………………………............................................................ 

 

Souhlasím s tím, aby má dcera/můj syn navštívili v 1. pololetí šk. roku 2017/2018* tato klubová setkání (zakroužkujte, 

prosím): 

 20. září 2017 – setkání proběhne v budově KJM (ÚK, Kobližná 4, 3. NP), zač. v 15.30 h 

 11. října 2017 – setkání proběhne v budově KJM (ÚK, Kobližná 4, 3. NP), zač. v 15.30 h 

 1. listopadu 2017 – setkání proběhne v České televizi (Trnkova 117, Brno-Líšeň), sraz již v 14.00 h v hale Ústřední 

knihovny!!!** 

 22. listopadu 2017 – setkání proběhne v budově KJM (ÚK, Kobližná 4, 3. NP) 

 13. prosince 2017 – setkání proběhne v nakladatelství Host (Radlas 5, Brno), sraz již v 15.00 h v hale Ústřední 

knihovny!!!*** 

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

* Termíny setkání klubu na 2. pololetí šk. roku 2017/2018 dostanou děti i s doplňující přihláškou na další pololetí na setkání 22. listopadu 

2017. 

** Jestliže bydlíte v blízké městské části, je možné se domluvit s vedoucí kroužku, že dítě přijde na sraz ve 14.15 h před budovu ČT-Brno. 

Prosíme o nahlášení při přihlašování a také o dodržení času setkání! 

*** Prosíme o dodržení času srazu, budeme se přesunovat do nakladatelství. 

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

Souhlasím s tím, že se můj syn/má dcera (viz výše) zapojí aktivně do volnočasového kroužku Čtenářský klub, který bude 

probíhat ve školním roce 2017/2018 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace jednotlivých setkání kroužku a s případným zveřejněním na stránkách knihovny 

či knihovním Facebooku (viz Knihovní řád, část 6.3.5). 

Beru na vědomí, že některá setkání proběhnou mimo budovu Ústřední knihovny – exkurze do nakladatelství apod. 

Informace o termínech a organizaci těchto setkání budou včas sděleny na klubových setkáních. 

Odevzdáním vyplněné přihlášky uděluje zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu 

této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.  

Všechny práce vzniklé během programu se stávají majetkem Knihovny Jiřího Mahena v Brně, při jejich zveřejnění bude 

uvedeno jméno autora a jeho věk. 

Financováno z projektu MK ČR Knihovna spojuje – mezigenerační a klubové programy v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. 

Datum a podpis zákonného zástupce: ...............................................................……………………..………………………………………......... 


