Příloha č. 1 – Propozice:
Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Týn nad Vltavou a SSPE za podpory Jihočeského
kraje váz zve na akci

VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM ČESKÝ KRUMLOV 2019
– DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ TVORBY
Datum konání:
Čas:
Místo konání:

05. 10. 2019
09:00 – 18:00
Ateliéry Střední umělecké školy
Sv. Anežky České
(areál klášterů Český Krumlov, Latrán 50).

Program sympózia:
08:30 – 9:30 hodin – prezentace a příjezd účastníků
09:45
hodin – přivítání hostů organizátory soutěže
10:00 – 13:00 hodin – prohlídka školy a otevřená grafická dílna pro děti
pod vedením odborných lektorů, setkání s výtvarníky a umělci
13:00
hodin – pauza na oběd, raut
14:00
hodin – vyhlášení výsledků, zahájení výstavy a slavnostní předávání cen předsedou
spolku SSPE a ředitelem soutěže
15:30 – 17:30 hodin – komentované prohlídky města Český Krumlov (začátek prohlídky u radnice
na hlavním náměstí města Český Krumlov, náměstí Svornosti 1)
Sympózium je připraveno pro děti, žáky a studenty a je realizováno otevřenou formou. Vstupné a
celý program je pro účastníky zdarma. Dále je pro účastníky na místě připraveno drobné pohoštění
a zajištěn doprovodný program. Každý účastník obdrží na místě odměnu, výukový leták o grafice a
knižní značce, brožuru a CD. Po celý den je možné navštívit mezinárodní výstavu „Ex libris“
v regionálním Muzeu Český Krumlov (Horní ulice 152), doprovodnou výstavu na téma „Opera a
dramatici“ v Městské knihovně (Horní ulice 155) a SJEZD SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS GRAFICKÉ
SYMPÓZIUM ČESKÝ KRUMLOV 2019 v zámeckých prostorách Studijního centra Český Krumlov (první
nádvoří zámku, Zámek čp. 232). Nejbližší parkování je možné na centrálních parkovištích města, je
hodinové a neumožňuje slevy, např. P1 Jelenka 1 (48.8138761N, 14.3132517E), P2 Pod poštou
(48.8142539N, 14.3180717E), cena za 10h od 320 – 400 Kč. Parkování pro účastníky sympózia bude
ještě zohledněno po nahlášení skutečného počtu účastníků a řešeno slevou nebo sponzorsky, a to
ze strany města Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu. Informace obdržíte po 16.
09. 2019. Účast (počet dětí), žádost o parkovací místo a početnější skupiny (více jak tři
děti/účastníci ze školy, ZUŠ, DDM) je nezbytné nahlásit vždy dostatečně dopředu pořadateli, a to
písemně na adrese exlibris@ddmck.cz.
Sympózium je spolufinancováno a podpořeno z grantového rozpočtu Jihočeského kraje. Akce se
koná pod záštitou Mgr. Dalibora Cardy, starosty města Český Krumlov a náměstka hejtmanky
Jihočeského kraje pana Pavla Hrocha.
Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu a změnu nezbytných údajů, programu a jeho podmínek v rámci
organizačních a dotačních změn.

