VÝZVA 2009
vstupní kvalifikace vedoucích MOP ČSOP
Česká Třebová, 13. – 17. listopadu 2009
Ahoj kamarádko, ahoj kamaráde
projevil(a) jsi zájem o vstupní kvalifikaci vedoucích kolektivů Mladých ochránců přírody, kterou bude
v polovině listopadu 2009 pořádat 01/57 ZO ČSOP Tuláci z Prahy ve spolupráci s dalšími (20/08,
01/87 a 29/04 ZO ČSOP) v České Třebové. Na následujících stranách najdeš všechny potřebné
informace. A ty které nenajdeš, na ty se neboj zeptat (kontakty najdeš na spodku tohoto listu).

O co vlastně jde?
✔ kurz je určen pro 14 až 18ti leté, kteří se pomalu začínají zapojovat do vedení oddílů – vedou
družinové schůzky, starají se o část oddílového programu, jsou pravou rukou vedoucího ...
✔ čeká nás trocha teorie z oblastí psychologie, metodika, bezpečnost a první pomoc, organizace a
hospodaření, dále něco her, vyzkoušíme si také něco z tábornických dovedností, určitě se
pobavíme a hlavně každý zjistíme spoustu nových věcí
✔ na závěr kurzu vás budou čekat zkoušky - 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
✔ hlavně se setkáš se stejně „podivnými“ lidmi z celé republiky a uvidíš, že nejsi sám

Kam dorazit, co s sebou ...
✔ kurz proběhne ve dnech 13.11. – 17.11. 2009 v Podorlickém Ekocentru v České Třebové
(Podbranská 1) – mapka, je na straně 3 tohoto plátku
✔ sraz bude ve pátek 13.11. 2009 ve 21:00 přímo na místě konání, někdo z lektorů bude na
místě cca od 19:00, takže nejezdi s příliš velkým předstihem
✔ účastnický poplatek činí 500,- Kč pro členy ZO ČSOP s registrovaným kolektivem Mladých
ochránců přírody a 900,- Kč pro ostatní, v ceně je započteno i proplacení jedné cesty prostředky
hromadné dopravy, a proto si schovejte jízdenku
✔ účastnický poplatek budeme vybírat až na místě a po předchozí dohodě vám jej může proplatit
vaše organizace
✔ 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 hudebníci svoje nástroje
✔ budeme rádi, když přivezete na ukázku pro ostatní např. oddílovou kroniku, nejoblíbenějšího
oddílového plyšáka či táborové fotoalbum (možno i na CD, DVD, flash)
✔ vezmi si s sebou jídlo na páteční večer a sobotní snídani, dále už se budeme stravovat společně.
✔ je samozřejmostí, že na akci nikdo nekouří a nekonzumuje alkoholické nápoje a jedinou
povolenou drogou je čokoláda
Závaznou přihlášku pošli společně s vyplněným dotazníkem do pondělí 2. listopadu 2009
elektronicky na adresu: info@beruna.cz. Papírovou verzi s podpisy pošli buď poštou na adresu Honza
Koukl, Lesní 536, Milovice nad Labem 3, 289 24 a nebo bezpodmínečně přivez na kurz.
Veškeré dotazy zodpoví a informace dodá (či si domyslí)
Honza Koukl (Beruna), info@beruna.cz, tel.: 608 703 510
Informace o kurzech Výzva najdeš také na http://vyzva.beruna.cz

Přihláška na Výzvu 2009 - vstupní kvalifikaci vedoucích MOP
konanou ve dnech 13. až 17. listopadu 2009
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):
……………………………………………………………………………………………..
ZO ČSOP Tuláci je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem jednacím 00019628/001 a pod zákonnými
sankcemi ručí za nezneužití uvedených informací.

V ……...................……….. dne ……….......…….

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

Dotazník pro účastníky Výzvy 2009
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?
…………………………………………………………………………………………………….........................................................................................
Říká ti něco Facebook? Jaký máš názor na tuto věc? …......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….........................................................................................
Sportuješ? …………………………………………………………………………………………………..

Jsi ještě na základní škole nebo už na střední? ……….............….. Pokud na střední, co studuješ? ……..............
Závaznou přihlášku pošli společně s vyplněným dotazníkem do pondělí 2. listopadu 2009
elektronicky na adresu: info@beruna.cz. Papírovou verzi s podpisy pošli buď poštou na adresu Honza
Koukl, Lesní 536, Milovice nad Labem 3, 289 24 a nebo bezpodmínečně přivez na kurz.

Jak se dostat na Výzvu 2009
Podorlické Ekocentrum, Podbranská ul. 1, Česká Třebová
Cesta od nádraží: Od budovy se vydáte dolů doleva na první křižovatce odbočíte doprava po Nádražní ulici
kolem kulturního centra až ke křižovatce u budovy policie, zde se dáte podél hlavní silnice doleva dolů až na
světelnou křižovatku u gymnázia, Světelnou křižovatku přejdete, pokračujete podél gymnázia a před dalším
stoupáním silnice odbočite doprava, kde už je vedle stanice STK označená budova Ekocentra Podorlicko a před
ní parkoviště.

