
Centrum volného času Kalubáček, Obec Vrbice 

Přihláška do kurzu keramiky 

*pokud se hlásíte do kurzu pro rodiče, prarodiče s dětmi – napište sebe i 
dítě na jednu přihlášku 
 

Vybraný kurz:   

 Středa - děti (od 2. ročníku)              16:30-17:30 hod. 
 Středa – dospělí          17.30-19.30 hod. 
 Čtvrtek- rodiče s dětmi (do 2. ročníku)     17:30-18:30 hod.  
 Kruh – dle individuální domluvy   

       
*Kapacita kurzu je 10 osob, kurz bude otevřen minimálně pro 7 osob. 
 
 

Kurz bude probíhat od 10. 10. 2018 do 28. 3. 2019 - děti 1 hodina, 
dospělí 2 hodiny, vždy 1x za 14 dní. Cena kurzu je stanovena na 
250,-/děti a 500,-/dospělí. Kurzovné se bude platit dopředu. Tato 
částka pokryje náklady na lektora. Pokud nebude výrobek 
vytvořen pro účely jarmarku, bude si účastník muset koupit 
všechny své výrobky za nákladové ceny dle ceníku keramické 
dílny.  
 

Datum: ……………………………………… 

Podpis: ……………………………………… 

Podpis zákonného zástupce (v případě dětí do 15 let): …………….……… 

Jméno a 
příjmení*: 

 

Adresa:  

Telefon:  

E-mail:  
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