Česká tábornická unie je držitelem čestného titulu
uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
"Uznaná nestátní nezisková organizace pro práci
s dětmi ve volném čase".

Česká tábornická unie –
Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s.
Údolní 5, 602 00 Brno
Ič: 65352254
www.ctujm.cz

Absolvent kurzu je oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na zotavovacích
a podobných akcích pro děti a mládež, táborech a školách v přírodě, lyžařských kurzech
atp. Kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodin je akreditován Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy a je ukončen rekvalifikační zkouškou. Úspěšný absolvent obdrží
„Osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost Zdravotník zotavovacích akcí“. Získané
osvědčení má NEOMEZENOU PLATNOST.
Aktivním zdravotníkům doporučujeme (cca 1× za 4–5 let) dobrovolné jednodenní
doškolení (již bez zkoušek) pro seznámení se s novou legislativou, zdravotnickými
postupy, léky, … které probíhá v rámci tohoto kurzu.
Kurz je určen osobám starším 18 let (resp. účastníkům, kteří tohoto věku
dosáhnou v letošním roce), s ukončeným středoškolským vzděláním. Absolventi kurzu
mladší 18 let mohou funkci zdravotníka na zotavovací akci vykonávat až po dosažení
plnoletosti.

Termín kurzu pro začínající zdravotníky (základní kurz):
6. – 9. června 2019 tj. čtvrtek až neděle – zahájení kurzu ve čtvrtek 6. června přesně v 19:30 hodin

Termín kurzu pro držitele průkazu zdravotníka zotavovacích akcí:
8. června 2019 (sobota) zahájení kurzu v 8:30 hodin.

Místo konání:
Školicí a vzdělávací středisko ČTU Blansko-Obůrka.
Další informace o objektu, místě a dopravě naleznete na
našich webových stránkách www.ctujm.cz.

Upozorňujeme: Kurz je rekvalifikační, naskládat všech 40 hodin učebních osnov do pouhých 4 dnů je již tak velmi
problematické a neumožňuje Vaši další absenci. Nežádejte tedy prosím možnost pozdějšího příjezdu, vzdálení se v
průběhu kurzu atp. Pokud nemáte možnost zúčastnit se celého kurzu, přihlášku neposílejte! Kurz se dá jistě absolvovat i u
jiných organizací (nepochybně však za více peněz a v celkovém součtu za výrazně delší čas).

Cena kurzu:
Základní kurz pro nečleny ČTU: 950,- Kč bez ubytování a stravování
+ event. 150,- Kč za ubytování (vlastní spacák nutný) + event. 580,- Kč za stravování = 1.680,- Kč
Cena základního kurzu včetně ubytování a stravování pro nečleny ČTU je tedy 1.680,- Kč
Základní kurz pro členy ČTU (registrované nejméně 12 předcházejících měsíců): 950,- Kč se stravou i ubytováním
Dobrovolný doplňkový kurz pro nečleny ČTU (doporučujeme po 4–5 letech): 500,- Kč (v ceně je sobotní snídaně a oběd)
Dobrovolný doplňkový kurz pro členy ČTU (registrované nejméně 12 měsíců před kurzem): 250,- Kč
Členové České tábornické unie z jiných oblastí (mimo oblast Jižní Morava) doloží (pro přiznání dotované ceny)
své členství v ČTU v roce 2018 a 2019 průkazem člena ČTU nebo potvrzením vydaným vedením vysílající oblasti.

Účastnický poplatek je možné uhradit převodním příkazem na účet ČTU - VR JM číslo: 729 046 021 7 / 0100, variabilní
symbol = datum narození (ddmmrrrr). Současně, prosím, pošli na adresu vr@ctujm.cz něco jako přihlášku ... tedy kdo jsi,
korespondenční adresu, datum narození a nějaký kontakt na sebe (nejlépe mail i telefon).

Cena zahrnuje: přednášky a cvičení, závěrečnou zkoušku, metodické materiály, registrační poplatek, poplatek za
vystavení osvědčení. Čaj, káva, nealko šťáva k dispozici po celou dobu kurzu k dispozici. Cena pro členy ČTU
zahrnuje také ubytování a stravu.

Ubytování a stravování: (týká se jen účastníků – nečlenů ČTU) Za příplatek 150,- Kč ubytování (ubytování v našem
středisku je v kategorii „turistické“ ve společných pokojích nikoliv „hotelové“ … vlastní spacáky nutné, další
informace o ŠVS Obůrka naleznete na www.ctujm.cz). Za příplatek 580,- Kč stravování po celou dobu akce (jídlo je
dobré a je ho dost!).
Poznámka: V případě, že požadujete ubytování hotelového typu, můžete (samozřejmě ve vlastní režii a na základě
vlastní objednávky) využít nedalekého hotelu Panorama nebo Vyhlídka, případně penzion Obůrka.

Přihlášení = zaplacení účastnického poplatku!
Bez uhrazení účastnického poplatku nevzniká nárok na rezervaci místa!
Přihlásit se je nutno nejpozději do 30. května 2019 (resp. do zaplnění počtu 20
osob)!

Storno poplatek: při zrušení účasti méně než 60 dnů před akcí = 50 % z ceny kurzu
Organizátoři táborů a akcí mohou účastnický poplatek uhradit z rozpočtu tábora
(akce). Na vyžádání vystavíme daňový doklad.
Seznam přihlášených účastníků s přijatými platbami jek dispozici na www.ctujm.cz.
Při každé změně téměř okamžitě aktualizován. Ve vlastním zájmu si prosím
zkontroluj, zda jsi řádně přihlášen(a).
Přibližně 14 dnů před samotnou akcí obdrží všichni přihlášení účastníci mailem
(poštou) poslední pokyny k akci + plán cesty na naše školicí středisko.
Kurz vede profesionální záchranář, dlouholetý lektor těchto kurzů a člen ČTU –
Zdeněk Jedlička, DiS. Účastníci v rámci závěrečné zkoušky skládají 80 otázkový test.
V případě neprokázání dostatečných znalostí následuje ústní pohovor, případně
opravný test. V průběhu kurzu účastníci plní dílčí praktické zkoušky k jednotlivým
tématům.

Informace, dotazy:
Petr Hlaváč, místonáčelník a ekonom oblasti JM
tel.: 737 823 850, e-mail: vr@ctujm.cz

Kurz pořádá:
Česká tábornická unie, Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s.
Ič: 65352254, Dič: CZ65352254
korespondenční adresa: Mezihorní 395, 664 82 Říčany u Brna
akreditace MŠMT č.j.: MSMT-34747/2017-1/24

