Kurz instruktor oddílu
Číslo kurzu: VD-01-03-18
Informace o kurzu:
Kurz začíná výjezdním víkendem od 2. - 4. 3. 2018 na TZ Švermováček Mrtník a navazuje na něj
odpolední seminář v Praze (místo bude upřesněno) dne 13. 3. 2018 od 17:00 do cca 20:00 hodin.
V průběhu víkendu se dozvíte termín psaní závěrečného testu.
Jedná se o kurz určený pro instruktory oddílů ve věkové kategorii 15 – 18 let navazující na
Pionýrské minimum. Doporučujeme proto zopakovat si témata v něm obsažená.
Termín konání prvního víkendu:
•

od pátku 2. 3. 2018 od 19: 00 hodin (příjezd možný od 17:00 hodin)

•

do neděle 4. 3. 2018 do 12:00 hodin (naobědváme se, poklidíme a jedeme domů, odjezd
možný po 14:00 hodině)

Místo konání:
TZ Švermováček Mrtník
Doprava je zcela na vás, je možné dorazit autobusem nebo i autem, pokud máte tuto možnost.
GPS souřadnice základny jsou: 49°48'3.520"N, 13°52'18.414"E.
Doprava autobusem: Autobusy vyjíždí z Nových Butovic, přičemž je třeba přestoupit v
Hořovicích; cílová stanice: Komárov. Z Komárova je potřeba dojít pěšky cca 2 kilometry. Na
náměstí Jana Husa zatočíte vlevo do ulice Sokolská a chvilku nato opět mírně vlevo do ulice
Záskalská. Pak projdete kolem dvou rybníků, za druhým se dáte doleva do Mrtníku, vystoupáte
ke kostelu a zahnete vlevo k základně.
V ceně kurzu je ubytování a strava během víkendu, lektoři, studijní materiály, spotřebovaný
provozní materiál. V ceně kurzu není zahrnuta doprava.
Na kurz si přivezte vybavení na víkend do budovy, vezměte si spacák a PROSTĚRADLO!!
(karimatku netřeba, ložnice jsou vybaveny postelemi), vhodné oblečení (část víkendu budeme i
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venku), přezůvky, baterku, šátek, vypracované úkoly (oddílová schůzka/hra, prezentace vaší
PS). Není potřeba brát jídelní potřeby, na základně je všechno v

dostatečném množství.

Důležité !
Pokud z nějakého důvodu nemůžete dorazit včas, nebo se při cestě někde zdržíte, DEJTE NÁM
O SVÉM ZDRŽENÍ ZPRÁVU !!!
V případě jakýchkoli nejasností můžete napsat na vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo zavolat na
775 63 41 85.
Těším se na vás.
Kateřina Vlachová – garant PVC 01 Praha
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