
 

 

 

 

pořádá pro všechny zájemce 

Školení hlavních vedoucích 
Kdy: 3. až 5. dubna 2009  
Kde: rekreační středisko v obci Velké Skaliny v Novohradských horách (viz mapka). 
ZAHÁJENÍ: Pátek v 18.00 uvítáním a prvním programem v 19.00 
UKONČENÍ: Neděle po obědě – 13:00 hod.  
PROGRAM: Je sestaven z několika tématických okruhů  
● Základní právní předpisy 
● Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora 
● Základy pedagogicky a psychologie při práci s dětmi a mládeží 
● Hospodaření tábora 
● Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží 
● Základy poskytování první pomoci 
● Programová a organizační příprava tábora 

Pátek  18.00 – 19.00 večeře 
19.00 až 22.00 večerní blok 

Sobota   09.00 až 12,00 dopolední blok  
 12.00 až 14.00 oběd 
 14.00 až 18.00 odpolední blok 
 18.00 až 19.00 večeře 
 19.00 až 21.00 večerní blok 
        Neděle  09.00 až 12,00 dopolední blok  
 12.00 až 13.00 oběd 
 13.00 až 15.00 odjezd 

CENA: Poplatek pro účastníky školení: 400,- Kč – člen RADAMBUKu, 800,- Kč – nečlen RADAMBUKu 

NOCLEH: v chatkách rekreačního centra,  
STRAVA:  je zajištěna po celou dobu akce (počínaje páteční večeří a konče nedělním obědem) 
VYBAVENÍ:  NUTNÉ * přezůvky, vlastní spacák, prostěradlo 

DOPORUČENÉ pro všechny: 
     • hygienické potřeby a převlečení na výměnu po akci 
    • hudební nástroje a dobrou náladu   
    • oblečení na terénní část programu venku, dobrou baterku, šátek, obinadlo 

DOPRAVA: Vlastní, mapka s místem akce je umístěna na www.radambuk.cz  
 
Školení hlavních vedoucích zajišťované Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje je určené především pro zájemce, kteří 
chtějí získat základní vědomosti a dovednosti potřebné pro funkci hlavního vedoucího dětského tábora a tím je připravit 
ke kvalitní práci s dětmi a mládeží. Cílem kurzu je tedy pedagogickými prostředky přenést do vědomí a jednání těchto lidí 
obecné zásady, nutné pro práci s dětmi a mládeží. Předmětem kurzu není získání odborných znalostí a dovedností pro 
odborné  a specifické činnosti (vodní turistiku, horolezectví, různé sporty…), tyto činnosti mohou být předmětem dalších 
školení.  
Případné další informace: Vladimír Kubát - Wiki  mobil:   775 644 101 e-mail:  info@radambuk.cz 

 
AKCI FINANČNĚ PODPOŘILI :  

 


