Asociace provozovatelů kin
Politických vězňů 445/13
266 01 Beroun
www.prokina.cz
tajemnice@kinari.cz

Pozvánka na Valnou hromadu APK a
Konferenci kinařů
Vážení členové, vážení přátelé,
v souladu s platnými stanovami APK si Vás dovolujeme po roce pozvat na jednání Valné hromady a Konference kinařů.

Termín:
úterý 11. - středa 12. dubna 2017
Místo konání: Hotel LUNA, Kouty 77
584 01 - Ledeč nad Sázavou
Program

úterý 11. dubna 2017
11:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 15:15
15:15 – 19:00

19:30 - 21:00
21:00

příjezd účastníků, registrace, ubytování
oběd
zahájení valné hromady (jmenování komisí VH, schválení programu)
prezentace partnerů
uzavřené jednání
 zpráva o činnosti APK
 zpráva o činnosti APK CS
 přestávka
 široká diskuze nad aktuálními starostmi a radostmi kinařů
večeře + společná zábava
volný program

středa 12. dubna 2017
„KINO 2017“ - seminář pro kinaře a další filmové profesionály
Pořádá: APK, Kancelář Kreativní Evropa - MEDIA, Dny evropského filmu a Pro-DIGI
07:30 – 09:00
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:10
10:10 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
Změna programu vyhrazena

snídaně
Financování projektů pro kina (Petr Vítek)
Jak napsat dobrý projekt na MKČR? (Přemek Martínek)
Jak napsat dobrý projekt na Státní fond kinematografie (Petr Vítek)
Europa Cinemas (Radim Habartík, Daniela Staníková)
Vzdělávání kinařů (Daniela Staníková)
přestávka
Technologie pro sluchově a zrakově postižení (Petr Vítek)
Jak se chovat k nevidomým divákům (Nadace Mathilda)
Pestrá dramaturgie nemusí být ztrátová
diskuse

Přihláška
Potvrzení účasti na VH APK ve dnech 11. - 12. dubna 2017: VH se může zúčastnit i více
zástupců za jedno kino
Jméno a příjmení
město + kino

podpis statutárního orgánu
(hůhůlkový podpis + razítko + podpis)
Ubytování:
je hrazeno jednomu zástupci člena APK - za každou další osobu je třeba uhradit cenu
1500,-Kč včetně DPH (za ubytování a stravování).
ANO / NE
požaduji ubytování z 11. – 12.4.2017 (hradí APK)
zvolený způsob dopravy

AUTO / VLAK (R979/R984)

Vyplněné potvrzení účasti pošlete zpět na tajemnice@kinari.cz, nebo na poštovní
adresu: APK, Politických vězňů 445, 266 01 Beroun.
Potvrzení odeslat nejpozději do 24 března 2017.

