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MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Termín: pondělí 29. července – pátek 2. srpna 2019  

Doporučený věk -   9 let a více

Vytvoříme tým animátorů a děti si vyzkouší tvorbu animovaného filmu od scénáře přes storyboard,
tvorbu scény a kulis po postprodukci a ozvučení. Budeme pracovat v týmu, jako profesionálové.
Během programu se dozvíte základní informace o použití fotoaparátu a tvorbě klasických animací.
Během tábora vytvoříme krátký animovaný film, kde se budou prolínat animace klasické, hrané a
fotografie. I  ve společném projektu budou mít děti možnost seberealizace. Je nutné mít vlastní
notebook a fotoaparát. Samozřejmě si i zahrajeme hry, budeme vyrábět a budeme hodně venku.
Začátek programu je každý den vždy v 8:00 hod., konec v 16:00 hod.
V prostorách SVČ Dukelská 534, Litomyšl.

Závaznou  přihlášku  vyplňte  a  pošlete  obratem  na  adresu:  plihalova@  ddm  .  litomysl.cz   nebo
odevzdejte v SVČ Litomyšl, platbu je nutno provést do 15. května. V případě, že na úhradu tábora
budete čerpat příspěvek FKSP vašeho zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny, vystavíme vám
fakturu nebo doklad o zaplacení.

Cena: 1400Kč  /obědy, pitný režim po celý den, materiál na vyrábění a tvoření, odměny/
      
Způsob úhrady:
• převodem na č. účtu: 211390619/0600           
          variabilní symbol: 29072019
     zpráva pro příjemce: jméno dítěte
• v hotovosti v SVČ  (v pondělí nebo čtvrtek 12 – 16h)

Co budeme potřebovat: kopii kartičky zdrav. pojišťovny, Prohlášení zákonných zástupců -  bude ke
stažení na www.litomysl.cz/tábory. 
Vyplněné Prohlášení zák. zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora.
lahev na pití, pracovní oblečení a obuv – dovnitř i ven s ohledem na počasí. Oblečení do deště a 
přezůvky. Všechny věci si děti mohou nechávat během týdne ve své tašce v šatně SVČ.
Stravování: rodiče zajistí každý den dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese sebou 
každý den v batohu. Organizátor zajistí obědy ve školní jídelně a pitný režim v průběhu dne.

Kontaktní osoba SVČ: Hana Plíhalová /přihlášky, organizace/
                                      e-mail: plihalova@ddm.litomysl.cz, mobil:737 942 887.

Hlavní vedoucí tábora: Alice Skřivanová, mobil v době tábora 602 236 354
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