VÝZVA 2006

vstupní kvalifikace vedoucích MOP ČSOP
Vrané nad Vltavou, 15. – 19. listopadu 2006
Ahoj kamaráde, ahoj kamarádko,
projevil(a) jsi zájem o vstupní kvalifikaci vedoucích kolektivů Mladých ochránců přírody,
kterou bude v polovině listopadu 2006 pořádat 20/08 ZO ČSOP Hořec z Blatné ve spolupráci
s dalšími (01/57, 01/87 a 29/04 ZO ČSOP) ve Vraném nad Vltavou. Na následujících stranách textu
najdeš bližší informace.
Tak předně: jak bude kurz vypadat?
q kurz je určen pro čtrnáctileté až sedmnáctileté, kteří se pomalu začínají zapojovat do vedení
oddílů – vedou družinové schůzky, starají se o část oddílového programu, ….
q čeká nás nejen spousta her, ale i trocha učení, ale nebojte se té teorie bude opravdu jen
minimum (tedy přiměřeně JJJ)
q na závěr kurzu vás budou čekat zkoušky à jednoduše si budeme chtít ověřit, že jste si
z kurzu něco nového odnesli, a až zkoušky složíte tak se můžete těšit na celostátně vydávané
potvrzení o absolvování vstupní kvalifikace ČSOP
Teď již konkrétněji: kam dorazit, co s sebou, ….
q Kurz proběhne ve dnech 15.11. – 19.11. 2006 v klubovně MOP Nezmaři ve Vraném nad
Vltavou (Březovská 382 – areál MŠ) – mapka, jek se tam dostat, je na straně 3 tohoto
dokumentu
q Sraz bude ve středu 15.11. 2006 v 21:00 přímo na místě konání, někdo z lektorů bude na
místě od 19:00, takže nejezděte s příliš velkým předstihem
q Účastnický poplatek činí 350,- Kč pro členy ZO ČSOP s registrovaným kolektivem
Mladých ochránců přírody a 450,- Kč pro ostatní, v ceně je započteno i proplacení jedné
cesty prostředky hromadné dopravy, a proto si schovejte jízdenku
q Účastnický poplatek budeme vybírat až na místě a po předchozí dohodě vám jej může
proplatit vaše ZO ČSOP společně s cestou domů.
q S sebou si vezměte věci potřebné na několikadenní pobyt s ubytováním v klubovně ve
vlastním spacáku na zemi, nezapomeňte na přezůvky a přibalte tužku, poznámkový blok,
plavky, ručník, šátek, ešus, lžíci, kartičku zdravotní pojišťovny a případně kytaru.
q Budeme rádi, když přivezete na ukázku pro ostatní např. oddílovou kroniku či táborové
fotoalbum.
q Jídlo: Vezmi si s sebou jídlo na středeční večer a čtvrteční snídani. Dále už se budeme
stravovat společně.
q Je samozřejmostí, že na akci nikdo nekouří a nekonzumuje alkoholické nápoje.
Závaznou přihlášku pošli společně s vyplněným dotazníkem do úterý 31. října 2006
elektronicky na adresu: Michal.Blaha@csop.cz a zároveň co nejrychleji v papírové verzi se všemi
podpisy na adresu Michal Bláha, 20/08 ZO ČSOP Hořec, Nerudova 728, 388 01 Blatná
Veškeré dotazy zodpoví a další informace poskytne
Michal Bláha (Michal.Blaha@csop.cz, mobil 731 57 22 44).

Přihláška na Výzvu 2006 - vstupní kvalifikaci vedoucích MOP
konanou ve dnech 15. 19. listopadu 2006
Jméno a příjmení:

……………………………………

člen ČSOP: ano* – ne

Oddíl:

……………………………………

přezdívka: …..………………

Adresa:

……………………………………

e-mail: ………………………

Rodné číslo:

……………………………………

telefon: ……..………………..

*pokud ano, tak si na akci vezmi platnou průkazku nebo potvrzení Tvé ZO ČSOP, že jsi členem

Dítě je zdrávo a může se účastnit programu. Vypište zdravotní omezení (např. alergie, srdeční
vada): ……………………………………………………………………………………………..
20/08 ZO ČSOP Hořec je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem jednacím 00011295/001
a pod zákonnými sankcemi garantuje nezneužití uvedených informací.

V …………….. dne …………….

Podpis účastníka: ……………………….
Podpis rodičů: …………………………..

Dotazník pro účastníky Výzvy 2006
V kolika letech jsi začal(a) chodit do oddílu? ………………. Měl(a) jsi někdy delší výpadek?
……………………………………………………………………………………………………………
Jaké je tvoje místo v oddíle? …………………………………………………………………………….
Co od vstupní kvalifikace čekáš? .……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Jaké jsou tvé zájmy? .……………………………………………………………………………………
Cítíš se v něčem takovým odborníkem, abys o tom dokázal bez přípravy vést 15minutovou přednášku?
Pokud ano, tak v čem? …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Znáš lidi z jiných oddílů nebo je pro Tebe vším jen tvůj kolektiv?
……………………………………………………………………………………………………………
Jaká je tvá poslední přečtená kniha? ..……………………………………………………………………
Jakou hudbu posloucháš? Oblíbená hudební skupina? ..…………………………………………………
Podlehl(a) jsi počítačům, nebo je to pro Tebe krabice ke které máš odpor? Pokud jej používáš, k čemu Ti
slouží? ……………………………………………………………………………………………………..
Sportuješ? ………………………………………………………………………………………………….
Jsi ještě na základní škole nebo už na střední? ………….. Pokud na střední, co studuješ? ………………

Závaznou přihlášku pošli společně s vyplněným dotazníkem do úterý 31. října 2006
elektronicky na adresu: Michal.Blaha@csop.cz a zároveň co nejrychleji v papírové verzi se všemi
podpisy na adresu Michal Bláha, 20/08 ZO ČSOP Hořec, Nerudova 728, 388 01 Blatná

Klubovna MOP Nezmaři, Březovská 382 (areál mateřské školy), Vrané nad Vltavou

