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Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, T.G. Masaryka 114 Tel. / fax 380 712 427
E-mail:cpdm@cpdm.cz; www.cpdm.cz

Médiakemp 2018 – Informace o projektu

Datum projektu: od 18.10. (čtvrtek) 2018 do 21.10.2018 (neděle) celkem 4 dny
Hlavní organizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (T.G.Masaryka 114,Č.
Krumlov); www.cpdm.cz
Základní obsah:
Čtyři dny nabité neformálně vzdělávacími aktivitami, tematickými hrami, workshopy s odborníky a
informacemi, jejichž společným námětem jsou média (internetové rádio, animovaný film,
žurnalistika, fotografie).

Organizační informace
Hlavní místa realizace projektu
Turistická základna DDM, Zátoň 11, Větřní
Odkaz na místo projektové základny:
https://www.google.cz/maps/search/mapy/@48.727822,14.3373201,342m/data=!3m1!1e3

Sraz účastníků:
Sraz
účastníků
je
naplánován
na
16:00
na
adrese
CPDM
o.p.s.
T.G. Masaryka, Český Krumlov (před NZDM Bouda v areálu zahrady, popř. v prostorách
NZDM Bouda). Zde je odkaz na adresu:
https://www.mapy.cz/zakladni?x=14.3124687&y=48.8155986&z=15&source=addr&id=11570706&q=%C4%8Desk%C3%BD%20krumlov

Cílová skupina: 16 mladých lidí ve věku od 14-ti do 18-ti let
Finance
Projekt je zcela zdarma

Co s sebou
Osobní věci - zde přikládáme seznam věcí pro snazší balení zavazadel. Lůžkoviny jsou
zajištěné na místě.
- platný občanský průkaz / cestovní pas
- kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny
- nějaké hlavní zavazadlo na veškeré věci (batoh, kufr nebo něco podobného)
- menší batůžek (na osobní věci v průběhu programu projektu)
- osobní léky (v případě, že je pravidelně užíváte s přiloženým popisem dávkování či
jinými dalšími upozorněními)
- tenisky, kecky apod.
- Formulář Závazné přihlášky + účastnický poplatek - pokud jste jej neodevzdali před
zahájením
- nějakou pevnější obuv na turistiku (např. pohorky)
- dlouhé kalhoty
- krátké kalhoty
- trička (dlouhý i krátký rukáv)
- ponožky (dostatečné množství)
- spodní prádlo (dostatečné množství)
- svetr
- teplejší bunda
- šusťáková či tepláková souprava
- pláštěnka, deštník
- noční prádlo
- šátek
- brýle proti slunci
- baterka + náhradní baterie
- hygienické potřeby (kartáček na zuby, mýdlo, šampón, hřeben, ručník, ...)
- kapesné (dle Vašeho uvážení a uvážení rodičů)
- ostatní věci dle uvážení rodičů

!!! Pokud máte jakékoli požadavky na
stravu či informace, které bychom měli
vědět před projektem na něž bychom se
měli připravit, dejte nám vědět !!!

HARMONOGRAM MÉDIAKEMPU

Čtvrtek
9:00

Pátek

Sobota

Neděle

Snídaně

Snídaně

Snídaně
Dokončování workshop
Filmová Animace

Workshopy:

10:00

Workshop:
Filmová Animace

1) Fotografie

Závěrečné hodnocení

2) Internetové Rádio
Balení věcí, úklid

13:00

Oběd

Oběd

14:00

Workshopy:

14:00 hod. Workshop
s fotografem Martinem
Tůmou

16:00

Sraz u CPDM

17:00

příjezd na základnu,
ubytování

2) Internetové Rádio

16:00 hod. Workshop s
novinářem Václavem
Votrubou

18:00

Večeře

Večeře

Večeře

19:00

Zahajovací program

Workshop s novinářem
Václavem Votrubou

Workshop s novinářem
Václavem Votrubou

Oběd

1) Fotografie
Odjezdy

Realizátorem a garantem projektu je:
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, T. G. Masaryka 114, Tel. / fax 380 712 427
E-mail:cpdm@icmck.cz , www.cpdm.cz
Mgr. Jiří Muk: hlavní koordinátor projektu, tel. 734 443 923; Email: jiri.muk@seznam.cz
Mgr. Vlastimil Kopeček: ředitel CPDM ČK, tel. 603 532 990;
Email: cpdm@icmck.cz
2018 CPDM, o.p.s. - Český Krumlov

Projekt je podpořen:

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov; T.G. Masaryka 114
E-mail: cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz

CPDM, o.p.s.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
„MÉDIA - KEMP“
Termín konání akce: čtvrtek 18. října až neděle 21. října 2018
Místo realizace projektu: Turistická základna DDM, Zátoň 11, obec Větřní
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa bydliště:
PSČ:
Email:
Telefon domů / mobil:
Jméno a příjmení odpovědné osoby:
Telefon:
E-mail:

Posuzovaný účastník je:
(nehodící se možnosti škrtněte)
a) zdravý a způsobilý
b) není zdravotně způsobilý
c) zdravotně způsobilý za podmínky (s omezením):

Alergie na:

...........................................................................................................................................

Dlouhodobé užívání léků (typ, druh, dávka…):

.........................................................................................................................................

Upozornění rodičů na vlastnosti a zvláštnosti přihlášeného (zdravotní problémy a
omezení, užívané léky, alergie apod.):

.......................................................................................................................................

Specifické požadavky na stravu (vegetarián/alergie):

.......................................................................................................................................

Podpis odpovědné osoby:
......................................................................................................................................

V ……………………………........................................

Datum:...........................................

Dávám tímto souhlas s tím, aby CPDM, o.p.s. Č. Krumlov jako správce zpracovalo v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zde uvedené osobní údaje. Správce může tyto údaje používat výhradně
v rozsahu nutném pro svoji činnost. Souhlasím také s umístěním fotografií mého dítěte na www.cpdm.cz.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a), že jej mohu kdykoli odvolat.

