
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, p.o. 

PŘIHLÁŠKA DO KMD 2022–2023 
 
Srdečně Vás vítáme v nové divadelní sezóně 2022-2023.  V průběhu školního roku Vám 
umožníme navštívit 4 divadelní představení za členský poplatek ve výši 500 Kč. 
 
Cílem KMD je seznámit žáky a studenty s různými pražskými divadly napříč divadelními druhy a žánry. Členství v KMD 
je nejen finančně výhodné, ale umožňuje také návštěvu méně dostupných představení, včetně zajištění vstupenek 
do vlastních rukou. Informace o titulech a anotace k jednotlivým představením posíláme zodpovědnému pedagogovi, 
který vede ve škole KMD. Jeho prostřednictvím rovněž obdržíte vstupenky. Veškeré informace týkající se pravidel 
a fungování KMD naleznete na http://www.klubmladychdivaku.cz. Těšíme se na Vás v hledištích pražských divadel.  
 
Váš Klub mladých diváků 
 
 
Povinnosti účastníků akcí KMD při GZW Rakovník 

 
Studenti jsou povinni: 
- řídit se pokyny pedagogických pracovníků a dalších doprovázejících osob,  
- dodržet poučení o vhodném společenském oblečení,  
- na místo srazu přijít včas, 
- po celou dobu dodržovat zásady slušného a ukázněného chování, zásady chování při pohybu po veřejných 

komunikacích, 
- nosit vždy u sebe občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny, případně jeho kopii, 
- při přesunech v prostoru nádraží, stanice, zastávky se řídit pokyny doprovázejícího pedagogického pracovníka, 

případně další doprovázející osoby (je nebezpečí pádu do kolejiště, na vozovku pod přijíždějící vozidlo), 
- ohlásit bez zbytečného odkladu každý úraz pedagogickým pracovníkům, případně dalším doprovázejícím osobám, 
- zdržovat se pouze v okolí divadla, 
- pohybovat se ve větších skupinkách, minimálně ve dvojicích. 
 
Studenti musí dodržovat zákaz: 
- kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek, 
- přinášet věci, které nesouvisejí s divadelním představením (zbraně, zábavná pyrotechnika), 
- jakéhokoliv nedovoleného vzdalování od ostatních účastníků a z dohledu pedagogických pracovníků bez jejich 

svolení – vzdálení je možné pouze na základě písemné žádosti o uvolnění podepsaná zletilým studentem / 
zákonným zástupcem,  

- jakéhokoliv kontaktu s neznámými osobami, 
- cestování MHD po Praze. 

 

Přihlašuji sebe / svoji dceru / svého syna do KMD v sezóně 2022–2023. Souhlasím s výše uvedenými 
zásadami a beru na vědomí, že jejich porušení bude posuzováno podle kázeňského řádu školy.  
 
Celková částka 1000 Kč se skládá z těchto položek: 
500,-  členství KMD 2022–2023 (obsahuje vstupenky na 4 pražská divadelní představení) 
500,-  doprava (4x Rakovník – Praha a zpět) 
 
 
Jméno: ____________________________________________________ Třída: _____________________ 
 

V ________________  dne ________________  

 

 Podpis zákonného zástupce / zletilého žáka:  ________________________________________________  

http://www.klubmladychdivaku.cz/

