Rádcovský kurz Apollo
apollo.skautizlin.cz
Jsi rádce, podrádce nebo člen družiny? Máš zájem naučit se něco nového? Pak je tento kurz určen přímo pro tebe.
Cílem je naučit tě, jak správně plánovat a připravovat schůzky, realizovat hry a jak celý program vyhodnotit.
Nemůžeme opomenout to, že jsi (budeš) rádce družiny, proto se na kurzu také naučíš, jak se svou družinou
pracovat, jak ji motivovat a vést. Nechceme po tobě veškerý tvůj volný čas, naučíme tě maximum během jednoho
víkendu (a jednoho krátkého odpoledne). Pokud se chceš stát dobrým rádcem, vůdcem, vyplň přihlášku a zúčastni
se kurzu. Můžeš se těšit na jedinečný zážitek a nové kamarády.
Cena: 300,- Kč (150,- nevratná záloha)
Termín odevzdání přihlášek: 12.03.2017
Termín odevzdání úkolu: 17.03.2017 (na kurzu)

Termíny jednotlivých setkání
Termín:
Místo:
Sraz:
Návrat:

Rádcovský kurz (hlavní část)
17.03.2017 - 19.03.2017
Chata Myšárna, Vizovice
17:45 hodin, zast. Masaryk. náměstí Vizovice
14:15 hodin, zast. Masaryk. náměstí Vizovice

Závěrečné setkání
09.04.2017
Skautská klubovna za Baťovou nemocnicí, Zlín
16:00 hodin
20:00 hodin

Vybavení s sebou
Nebudeme ti dávat přesný seznam věcí, které si vzít s sebou. Už máš za sebou jistě mnoho akcí, takže dobře víš, co
si vzít. Nezapomeň ale určitě tyto věci:
- skautský kroj (pokud nemáš, tak minimálně šátek a turbánek)
- věci na tři dny (do chaty i na ven dle počasí)
- jídelní potřeby, hygienické potřeby, spacák a karimatka, baterka (ideálně čelovka) a náhradní baterie
- pevné boty a nutné vybavení uvedené níže
Nutně pak musíš mít s sebou toto:
- psací potřeby (raději více psacích potřeb i různé barvy), zápisník/blok na psaní
- šátek, uzlovačka, plato od vajec (od balení po 30 ks)
Jídlo a pití s sebou mít nemusíš. Vše zajistíme, hlavně nezapomeň jídelní potřeby a povinné vybavení! Spát budeme
v chatě, takže stan tahat nemusíš.

Přihlášení na kurz
1. Vyplň předběžnou přihlášku (odkaz nalezneš na stránkách kurzu)
2. Odevzdej závaznou přihlášku spolu s účastnickým poplatkem

Kontakt
Webové stránky:
E-mail:

http://apollo.skautizlin.cz
apollo@skautizlin.cz

Tomáš Pekař (Louda)
Štěpán Helmer (Vlky)

tpekar@volny.cz
vlk.helmer@gmail.com

+420 724 585 283
+420 606 471 278

Úkol k vypracování
Úkolem je vypracovat program družinové schůzky o délce jedna hodina. Můžeš počítat s tím, že máš k dispozici
klubovnu a přilehlé hřiště. Pokud potřebuješ na realizaci programu nějaké vybavení, počítej s tím, že ho máš také k
dispozici.
Plán schůzky vypracuj samozřejmě na papír, ten nám pak odevzdáš přímo na kurzu. Vše zpracuj tak, jak
uznáš za vhodné nebo jak jste v oddíle zvyklí. Nezapomeň, že odevzdávaný úkol je tvá vizitka, tak nic nepodceň
a snaž se ho vypracovat co nejlépe. Pokud si nebudeš s něčím vědět rady, klidně požádej svého vedoucího o radu,
úkol ale vypracuj samostatně.

