Duha Klub Dlažka + Školicí centrum Duhy Přerov
(Palackého 1, 75002 Přerov, 733 395 716, 603 886 644, dlazka@dlazka.cz) pořádá
letní školení praktikantů pro účastníky ve věku 14 - 20 let

Pravá ořechová Dlažka
Duhová škola - školení praktikantů
22. – 27. 6. 2018
Místo: Rajnochovice – Košovy - tábor Dlažky – Hostýnské vrchy

Motto: Chceš-li zapalovat, musíš hořet!!!
Program: Školení je určeno pro všechny, co chtějí nejen vést děti, ale hlavně si s nimi hrát. A
proto se chtějí dovědět maximum o organizaci akcí pro děti, o všem, co je pro toto potřeba.
Co bude? Hry v přírodě a v místnosti, sporty všeho druhu (hlavně prakticky) – kopaná, softbal,
volejbal, stolní tenis, florbal, ringo, lakros, talířovaná, orientační běh, aerobic, šachy, speciální
stolní hry, ptákoviny, orvávačky. Zdravotnické minimum, psychologie vedení
akce, minimum o hospodaření, propagace. Turistika, pobyt v přírodě,
základy táboření … Malování a další výtvarničiny, zpěv, testy, tvorba všeho
druhu. Počítejte i s malou brigádou.

Program je nonstop a počítejte se vším.
Bude program povinný a též i výběrový.
Ubytování: Chatky – spací pytel + deka k dispozici.
Pokud jste zvyklí na svůj spací pytel, vezměte si ho.
Strava: Bude pravá ořechová (5 x denně)
Co s sebou: Dobrou náladu, touhu něco se dovědět, boty do mokra a
oblečení k tomu a to min. 2x, plavky, sportovní obuv a oblečení, psací potřeby, pláštěnka,
pravidla vašich oblíbených her dovnitř (2 - 3 hry) a ven (2 hry) – na flashce i na papíře.
Speciální vybavení: karimatka nebo dva čtvereční metry igelitu + libovolný hudební nástroj (stačí
chrastítko či píšťalka) + dobrý batoh + „flashku“ na nahrátí materiálů + 2 fota pasového
formátu + 20 vašich vizitek (stačí ručně vyrobených).
Nezapomeňte na kartu pojištěnce a vyplněný
nástupní list (obdržíte v červnu)!
Cena pro členy Duhy (Dlažky): 1.000,- Kč
Cena pro ostatní: 1.555,- Kč
Doprava: Sami – doporučuje busem do
zastávky Rajnochovice – Bernardka a odtud cca
2 km pěšky do tábora (směr Rajnochovice).
Tábor leží za druhým mostem po levé straně.
Odjezd z Přerova 15.20 nebo 17. 35 směr
Vsetín. Nebo vlakem do Rajnochovic a odtud
cca 8 km na kole či pěšky (bus do zastávky
Rajnochovic – Košovy jezdí občas).
Prezence : 16:50 – 19:00 22. 6. 2018.
Ukončení: 10:00 27. 6. 2018. Odjezd zpět
busem do Přerova (příjezd 11:30)
Těší se na vás Jaroslav Biolek (Mussur)
+ další vedoucí akce

