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Crazy dolphins  

Youtuberský kroužek  
 

Kroužek zaměřený na tvorbu videí, práci s videem, fotografování, práci s fotografií.  

 

Co děti čeká: oddíl je zaměřený na natáčení videí, jejich následné zpracování a prezentaci na online 

platformách jako je např. youtube. Dále se děti naučí 

základy fotografování, základy zpracování 

fotografie, dozví se, co je autorské právo a chybět 

nebude ani povídání o bezpečnosti na internetu.  

 

Jaká videa budeme natáčet: zábavná (různé challenge a výzvy, videa, která děti sledují a která jsou pro 

dnešní mladou generaci in), naučná (z oblasti survival, první pomoc, work-outu, tutoriály), umělecká (zkusíme 

natočit nějaký minifilm s dějem) 

 

Co budou děti potřebovat: kameru a fotoaparát (pro začátek bude stačit mobil s kvalitnějším 

fotoaparátem), počítač a software na zpracování videa a fotografií (vše bude upřesněno na první schůzce) 

 

Pro koho je kroužek určený: pro děti ze čtvrtých až osmých tříd 

 

Cena: kroužek je zdarma, děti budou platit akce, na kterých budeme natáčet  

 

Více informací: Roman Kotlín  605 757 026  roman@lagunino.cz 
 

Vyplněnou spodní část přihlášky prosím přineste na jiný náš kroužek, na který dítě dochází, případně na 

první akci oddílu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Youtuberský kroužek 2021/2022 

 

Jméno dítěte: ……………………………………………………………………………………… Datum narození: ……………………………………… 

 

Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon na rodiče: ………………………………………………………… E-mail na rodiče: ………………………………………………………… 

 
Prohlašuji, že je mi známo vymezení osob s rizikovými faktory u onemocnění COVID-19 a s doporučením, abych 

zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na volnočasových aktivitách, a že si jsem vědom(a) 

potenciálního rizika nákazy dítěte virem SARS-CoV-2 účastí na volnočasové aktivitě. Prohlašuji, že dítěti zajistím 

potřebné potvrzení o bezinfekčnosti na Covid-19 podle aktuálně platných protiepidemických opatření. Tímto uděluji 

souhlas s tím, aby všichni členové kroužku, ať už vedoucí či děti, pořizovali fotografie a záznamy výše jmenovaného 

dítěte, a následně tyto šířili za účelem prezentace, a to i prostřednictvím sítě elektronických komunikací. 

 

 

Datum: ……………………………..   Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 

 

mailto:roman@lagunino.cz

