Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice

Mažoretky Ragtime
TANEČNÉ KRÚŽKY

pre dievčatá od 10 do XY rokov☺

Nezáleží na tom, koľko máš rokov a aká si vysoká. Buď súčasťou
nášho skvelého tímu. Navštív s nami rôzne kúty
Slovenska, naber skúsenosti a ukáž iným svoj
talent na vystúpeniach!
Zaži

s nami

a zájazdy

do

nezabudnuteľné
zahraničia.

sústredenia

Trénuj

s nami

na

súťaže a vyskúšaj , ako chutí úspech !
Lebo kde je RAGTIME , tam je fajn !!!
Zažívaj to všetko s nami, neváhaj a pridaj sa
k nám ☺

Trénujeme v pondelok od 16,00 hod. do 18,00 hod.
Zápis: od 5.septembra 2022
Bližšie informácie a kontakt:
telefón: 0905 973 856
e-mail : katka.peli@azet.sk

Vedúca: Katka Plichtová

Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : Mažoretky Ragtime
Kód ZÚ: 43311
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Katka Plichtová, mob. tel. 0905 973 856 , e-mail: katka.peli@azet.sk
Miesto a čas konania ZÚ: CVČ, Orgovánová 5, Košice (zrkadlová sála)
pondelok od 16:00 – 18:00 hod.
Vek : od 10 do XY rokov
Min. počet účastníkov: 10
PONDELOK
September 2022
19., 26.
Október 2022
3., 10., 17., 24.
November 2022
7., 14., 21., 28.
December 2022
5., 12., 19.
Január 2023
9., 16., 23., 30.
Február 2023
6., 13., 20., 27.
Marec 2023
13., 20., 27.
Apríl 2023
3., 17., 24.
Máj 2023
15., 22., 29.
Jún 2023
5., 12.
Popis záujmového útvaru:
Obsahom krúžku mažoretiek je rozvíjať schopnosť aktívneho využitia voľného času a vytvárať si jeho
návyk. Rozvíjať schopnosti a zručnosti detí a mladých ľudí; podporovať ich talent a ich tvorivosť; vytvárať
podmienky pre harmonický a všestranný rozvoj osobnosti v duchu tolerancie a humanizmu; budovať vzťah
k trvalým spoločenským hodnotám; pestovať návyky vedúce k celoživotnému vzdelávaniu.
Mojim osobným cieľom je ukázať deťom, že čas sa dá tráviť aj inak ako pri TV alebo mobilnom
telefóne . Naučiť sa niečo nové, mať zo seba dobrý pocit a šíriť radosť a šťastie aj naokolo.
Lebo ak sme šťastní my, tak sú šťastní všetci ľudia , ktorých máme okolo seba ☺ .
Priebeh ZÚ:

15:50 – zraz vo vestibule
16:00 – 18:00 – realizácia činnosti
18:10 – odovzdanie detí rodičom vo vestibule CVČ

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
členky sa môžu zúčastniť okrem vystúpení aj rôznych spoločných aktivít , ktoré organizujeme .
•
•
•
•
•
•
•

Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená
hodina pre rodičov).
V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného – Ing. Jaroslava Kastelovičová 0911 873 169 alebo e-mail :
kastelovicova@cvckosice.sk
Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk
Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku.
Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti a priestoru.
16.06.2023 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti.
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023

