OTEVÍRÁME NÁBOR NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
informace k přihláškám
Vážení pedagogové,
děkujeme Vám za spolupráci v 55. sezóně, velmi si vážíme Vašeho času, práce a
nadšení pro divadlo. Rádi bychom Vás pozvali k náboru do další sezóny Klubu mladých
diváků. Nábor je otevřený od 11. května 2020 do 15. října 2020.
Přihlášky a ostatní dokumenty k náboru pro jednotlivé skupiny naleznete ke stažení zde:

http://www.klubmladychdivaku.cz/prihlasky.
− V případě, že máte zájem realizovat první návštěvu divadla v září, zašlete nám přihlášku do
konce června. (Kategorie SŠ musí mít přihlášených minimálně 10 studentů – možnost následné
úpravy počtu členů).
− Faktury za členské příspěvky budeme letos výjimečně vystavovat až od konce srpna, začátkem
září.
− Pracujeme na administrativě spojené s vracením členských příspěvků za zkrácenou sezónu
2019/2020. Všem zasíláme opravný daňový doklad – „dobropis“. Peníze budou připsány na
účet nejpozději před koncem školního roku. Prosíme o trpělivost.
Přihlásit se můžete online přes náš web nebo si můžete přihlášku stáhnout z našich stránek ve formátu
PDF, vytisknout a vyplněnou zaslat (poštou nebo elektronicky) na adresu KMD. V případě dotazů nás
neváhejte kontaktovat. S ohledem na novou situaci budeme přijímat i přihlášky zaslané po termínu
uzávěrky. Prosím, v takovém případě nás informujte, že se plánujete přihlásit po termínu.
Děkujeme za součinnost při vyplňování formuláře pro vracení letos nevyužité části členských poplatků.
Velmi děkujeme skupinám, které se rozhodly přenechat obnos na další aktivity KMD, moc si toho
vážíme. Máme více nápadů pro využití darované částky: společenské aktivity / neformální vzdělávání pro
studenty, den otevřených dveří, vytvoření „květinového fondu“ pro herce při zvláštní příležitosti, posílení
komunikace a viditelnosti KMD, pracovní listy, soutěž a další. Těšíme se, že pro vás přichystáme něco
navíc.
Malé ohlédnutí za 55. výročím KMD umožňují články a videa spojená s podzimní tiskovou konferencí, vše
je k nalezení zde: TISKOVÁ KONFERENCE S BESEDOU. Stále máme radost z krátkého videa: KLUB
MLADÝCH DIVÁKŮ TRAILER K 55. SEZÓNĚ. Slavnostní představení Kytice v Národním divadle bohužel
neproběhne, ale jednáme o náhradním termínu v nové sezóně.

Moc se na Vás těšíme, v 56. sezóně!
Váš Klub mladých diváků
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