Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje
Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem 400 01
www.kpdmuk.cz, +420 777 803 983
Vážení ředitelé Domů dětí a mládeže, vedoucí organizací pro děti a mládež
a
koordinátoři městských parlamentů dětí a mládeže v Ústeckém kraji, milí delegáti,
pokud ve vašem městě existuje dětská samospráva (parlament), máte možnost zúčastnit
se zasedání delegátů Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje (dále jen KPDM ÚK), které
se bude konat 18. – 19. března 2017. Zahájení zasedání je naplánováno na 10:00 (18. března) v Domě
dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem. Účastnický poplatek činí 150,Kč. Cena zahrnuje ubytování a stravu. Jízdné bude propláceno minimálně z 50 %. Speciální požadavky
na stravu, například diety nebo vegetariáni, hlaste předem na e-mail: cerny@ddmul.cz. S sebou spacáky
a pokud možno karimatku (případně deku a polštář).
Hlavním bodem zasedání KPDM ÚK bude simulační hra obsahující skupinové debaty, prezentace a
vědomostní workshopy. Dále v rámci zasedání budou rozvíjeny komunikační a seberealizační schopnosti
delegátů KPDM ÚK. Považujeme za důležité, aby každý parlament vyslal své zástupce, kteří budou svůj
městský parlament zastupovat. Byli bychom rádi, pokud by si zástupci každého parlamentu připravili
prezentaci v programu Microsoft office PowerPoint nebo jiných kompatibilních programech nebo krátký
film o historii, fungování a plánech jejich městského parlamentu. Počet delegátů za městský parlament
je stanoven individuálně dle domluvy s vedením KPDM ÚK. Prosím vás o potvrzení účasti formou e-mailu s
přihláškou: cerny@ddmul.cz nejpozději do 13. března 2017.
Předpokládaný konec zasedání je stanoven na 15:30 (25. 10. 2015). V případě nutnosti může dojít
k prodloužení zasedání. Jakékoliv požadavky na změnu programu můžete zaslat na e-mail
cerny@ddmul.cz.
Závaznou přihlášku na zasedání KPDM ÚK je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat zákonným
zástupcem a odeslat naskenovanou na email cerny@ddmul.cz do 13. března 2017. Originál je třeba
dodat na zasedání delegátů KPDM ÚK. V případě dočasného odchodu ze zasedání je třeba stejným
způsobem vyplnit a poslat i formulář krátkodobého či trvalého uvolnění ze zasedání, který je stejně jako
tato pozvánka k dispozici na www.kpmuk.cz. Nedodání přihlášky znamená vyloučení ze zasedání
delegátů KPDM ÚK!
Přijeďte představit svůj parlament, své názory a získejte nové znalosti a přátele!
S přáním krásného dne, za vedení KPDM ÚK

Martin Votroubek
hejtman KPDM ÚK
votroubek@kpdmuk.cz

Projekt „Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje“ je realizován s finanční
podporou Ústeckého kraje.

Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje
Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem 400 01
www.kpdmuk.cz, +420 777 803 983

Přihláška na zasedání delegátů
Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje
18. – 19. 3. 2017, DDM Ústí nad Labem

Delegát
Jméno:

______________________

Datum narození: _________________
Číslo OP/pasu:

Příjmení:

_______________________

Vysílající subjekt: __________________

__________________

Adresa
Ulice:

______________________

Číslo popisné:

__________________

Město:

______________________

PSČ:

__________________

Kontakt
E-mail:

_______________________ Telefon:

_______________________

Zákonný zástupce
Jméno:

_______________________ Příjmení:

Telefon:

_______________________

_______________________

Tímto podpisem souhlasím s pořizováním fotografií a videí ze zasedání, na kterých bude zachycen
můj syn / má dcera, a s jejich prezentací v rámci KPDM ÚK.
Zároveň souhlasím, že se můj syn/ má dcera smí na zasedání KPDM ÚK a ze zasedání KPDM ÚK
dopravit samostatně.

Dne: ___________________________

V:

____________________________

Podpis z. z.: ______________________

Projekt „Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje“ je realizován s finanční
podporou Ústeckého kraje.

