
 

 

 

Vzdělávací středisko MAJÁK 
 

Vzdělávací doškolovací kurz 
Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy 

 

Obnovení licence - půldenní přezkoušení (stavba a reinstalace 

překážky) pro držitele licence s končící platností. Kurzy „Instruktor lanových 
aktivit II. třídy“ a „Instruktor lanových aktivit I. třídy“ jsou akreditovány MŠMT 
ČR jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 
Termín: neděle 25.6.2017 10-17 hodin 
Místo konání: Středisko Vávrovka, Újezdec u K. Řečice čp. 28  

GPS: N49 11.30  E14 46.48 Mapu a popis cesty naleznete na http://www.outdoor-
echo.cz/vavrovka-lanovy-park/mapa.php. Autem se od silnice č. 147 dostanete až ke 
středisku, parkování v místě je samozřejmě možné. 

 
Cena 
Cenu Vám zašleme dle počtu přihlášených účastníků 1500 – 
2500 Kč. 

Vybavení 
Pracovní oblečení a boty, které je možné ušpinit, vhodné i do 
špatného počasí (pracuje se za každého počasí – pláštěnka se 
také může hodit). Pracovní rukavice (kdo chce). Pro případ 
naopak velmi dobrého počasí opalovací krém a sluneční brýle. Není potřeba vlastního 
vybavení (sedák, přilba, lana, karabiny…), ale chcete-li pracovat s vlastním materiálem, tak si 
jej klidně přivezte.  

Přihlášky  
http://www.radambuk.cz/akce/doskolovaci-kurz-instruktor-lanovych-aktivit-i-a-ii-tridy/ 
Do poznámky přihlášky uveďte, zda chcete obnovit licenci stavby vysokých, nízkých nebo 
obou typů lanových překážek. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme na e-mail a zašleme podklady 
k platbě a upřesňující informace. Pokud budete chtít vystavit fakturu, napište požadavek do 
poznámek přihlášky spolu s fakturačními údaji a fakturu Vám zašleme.  
Zasláním přihlášky souhlasí účastníci kurzu s tím, aby uvedená data byla vedena v evidenci 
RADAMBUK. Souhlasí s tím, aby fotografie z akce byly použity k propagaci RADAMBUK a 
zveřejněny na internetových stránkách a tiskovinách RADAMBUK. 
 
Organizátor kurzů: Pavel Čulík – outdoor agency echo, Svatošova 308 , 390 01 Tábor 
mobil:  +420 606 363 656 , e-mail: akce@outdoor-echo.cz  , www.outdoor-echo.cz  
 
Kontakty: RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje  
Sídlo: Husova 45, 370 05 České Budějovice  E-mail: kancelar@radambuk.cz 
Tel.: 775 644 101, 775 644 003 IČ: 26516519 Bankovní spojení: 2300816799/2010 
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