KLUBY A KRÚŽKY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU – REGIONÁLNOM CENTRE MLÁDEŽE
STROJÁRENSKÁ 3, KOŠICE
Žiaci sa môžu prihlásiť mailom (kontakty sú uvedené pri každej ponuke),
alebo telefonicky na číslo: 055 622 3820
 Výtvarný ateliér - pre žiakov SŠ – streda 15.30 – 17.30 hod.
Pravidelné výtvarné činnosti zamerané na kresbu a maľbu s rôznym výtvarným materiálom, kreslenie,
maľovanie podľa modelu /objekt, zátišie, kreslenie a maľovanie v plenéri/.
Kontakt : Mgr. Ľubica Oberučová, lubica.oberucova@rcm.sk
 Fotografický klub 1, 2, 3 - utorok, streda, štvrtok od 15.30 do 17.30 hod.
Klub je otvorený pre mládež od 14 do 24 rokov. Cieľom je zvládnuť základy práce s digitálnym fotoaparátom,
naučiť sa postupy pri fotografovaní portrétov, architektúry, makrofotografie, krajinárskej fotografie a tiež
spracovanie fotografii v počítači.
Kontakt: Igor Tymczák, igor.tymczak@rcm.sk
 Enviroklub
Aktivity sú zamerané na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia.
Kontakt: Mgr. Roland Bánhegyi, roland.banhegyi@rcm.sk
 Finančný krúžok - pondelok od 15.00 do 17.00 hod.
Prispieva k rozvoju kompetencií pre správne
narábanie s peniazmi, pre vytvorenie životných hodnôt, stanovenie životných priorít a k pochopeniu vytvárať
hodnotu ľudskej práce. Cieľom je naučiť žiakov úsporne hospodáriť, efektívne investovať, zlepšovať zručnosti
v oblasti finančného trhu.
Kontakt: PaedDr. Marta Harviľáková, marta.harvilakova@rcm.sk
 Klub dobrovoľníkov I – deň a čas stretnutia po vzájomnej dohode – 1x do týždňa
Miesto stretnutia: CVČ- RCM , Strojárenská 3, 04001 Košice
Nábor do krúžku: 17. september 2020 o 15:00 hod. v CVČ
Miesto konania: GU sv. Lukáša prípadne iné zariadenie pre seniorov /Arcus, Jeseň/
Cieľom krúžku je posilňovať sociálne cítenie mládeže k potrebám starších ľudí.
Náplňou práce krúžku je návšteva a pomoc starším ľuďom v zariadeniach pre seniorov.
 Klub dobrovoľníkov II. - deň a čas stretnutia po vzájomnej dohode - 1x do týždňa
Miesto stretnutia: CVČ- RCM , Strojárenská 3, 04001 Košice
Nábor do krúžku: 17. september 2020 o 15:00 hod. v CVČ
Miesto konania: po dohode s OZ Žabky.
Cieľom krúžku je naučiť sa nezištne pomáhať iným hlavne vo vonkajších priestoroch.
Krúžok by fungoval v spolupráci s OZ Žabky.
Kontakt : Ing. Ľubica Guothová, lubica.guothova@rcm.sk, tel.č. 0903 807 329
 Projektový manažment v praxi
Klub určený pre mladých ľudí od 15 do 30 rokov, ktorí chcú vycestovať do zahraničia v rámci programu
Erasmus+. Pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú využiť príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu na
projektoch z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe prostredníctvom Európskeho zboru
solidarity.
Kontakt: Izabela Széplaki, izabela.szeplaki@rcm.sk
 Klub masmediálnej komunikácie – 1x týždenne, 1,5 hodiny.
Cieľom klubu je vytvoriť dokumentárny film, zlepšovať zručnosti pri práci s audiovizuálnou technikou.
Kontakt: PaedDr. Marta Harviľaková Mikuľaková, marta.harvilaková@rcm
 Krúžok bojových umení
Máte možnosť stať sa súčasťou najúspešnejšieho športového klubu na Slovensku cvičiaceho dve najstaršie
japonské bojové umenia Iaidó a Džódó.
Kontakt: Ing. Marián Bartko 0911 010 600, marian.bartko@hikaridojo.sk

