CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s.
ČESKÝ KRUMLOV
a
JIHOČESKÁ INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ
TÁBOR A ČESKÝ KRUMLOV
členové Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice,
členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

ZA PODPORY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY
a
JIHOČESKÉHO KRAJE
Vás srdečně zvou na

MÉDIA - KEMP
Hlavním cílem projektu je zvyšování mediální gramotnosti dětí a mládeže v Jihočeském kraji a podpora redakcí
školních novin a časopisů. Prostřednictvím interaktivních workshopů se účastníci seznámí s tvůrčí prací s médii vytvoří si vlastní pořad na internetovém rádiu, rubriky v časopise pro mladé a sestaví vlastní reportáže, „nakouknou“
do filmové tvorby a animace, seznámí se základy práce s fotoaparátem…
Obsahem Media kempu jsou neformálně vzdělávací aktivity, tematické hry, workshopy
a informace, jejichž společným námětem je mediální gramotnost. Pobytový Média kemp je určen pro děti a mládež
od 14 - 18 let. Pobyt je určen maximálně dvaceti účastníkům.

Termín:
20.října čtvrtek - 23.října neděle 2016
Místo konání:
Turistická základna Domu dětí a mládeže Český Krumlov - Zátoň 11, Větřní
https://www.google.cz/maps/search/mapy/@48.727822,14.3373201,342m/data=!3m1!1e3

MÉDIA – KEMP
HARMONOGRAM AKTIVIT*
Čtvrtek 20.10.
9:00

Pátek 21.10.
Snídaně
Workshopy:
1) 10:00 hod. Fotografie
(temná komora)

10:00

Sobota 22.10.
Snídaně

Neděle 23.10.
Snídaně
Dokončování workshop
Filmová Animace

Workshop:
Filmová Animace

Závěrečné hodnocení

2) Rádio
13:00
14:00
16:00

17:00

Oběd
Sraz u CPDM
příjezd na základnu,
ubytování

Workshopy:
1) 14:00 hod. Fotografie
(temná komora)
2) Rádio

18:00

Večeře

Večeře

19:00

Zahajovací program

Workshop s novinářem
Václavem Votrubou

Oběd
14:00 hod. Workshop
s fotografem Martinem
Tůmou

Balení věcí, úklid
Oběd

16:00 hod. Workshop s
novinářem Václavem
Votrubou,
Večeře
Workshop s novinářem
Václavem Votrubou
a Jiřím Riki Řeháčkem
„Můj malý časopis „

Odjezdy

* harmonogram se může změnit v závislosti na počasí či nepředpokládaných situací

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Sraz účastníků
Sraz účastníků je ve čtvrtek 20.října 2016 do 16.00 hod. na adrese
Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov o.p.s., T.G. Masaryka, Český Krumlov (před NZDM Bouda
v areálu zahrady, popř. v prostorách NZDM Bouda).
odkaz na adresu:
https://www.mapy.cz/zakladni?x=14.3124687&y=48.8155986&z=15&source=addr&id=11570706&q=%C4%8Desk%C
3%BD%20krumlov
Cílová skupina
Děti a mládež od 14-ti do 18-ti let
Ekonomika
Účastnický poplatek na účastníka projektu je stanoven na 600,-Kč. Možno platit převodem na číslo bankovního účtu
218137931/0300 (ČSOB, pobočka Český Krumlov – jako variabilní číslo uveďte datum narození účastníka
DDMMRRRR). Možno platit na místě akce v hotovosti. Ostatní náklady (strava, ubytování, aktivity) jsou plně hrazeny
organizátory projektu.

Vybavení účastníků
Lůžkoviny zajištěné na místě
Osobní věci
- platný občanský průkaz / cestovní pas
- kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny
- hlavní zavazadlo na veškeré osobní 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 neuhradili před zahájením
- 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 2x, ...)
- kapesné (dle Vašeho uvážení a uvážení rodičů)
- ostatní věci dle uvážení rodičů
Pokud máte jakékoli požadavky na stravu či informace, které bych měli organizátoři projektu znát, sdělte je
organizátorům před jeho zahájením.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

MÉDIA - KEMP
Termín konání akce
čtvrtek 22. října - neděle 23. října 2016
Místo realizace projektu
Turistická základna Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Zátoň, Větřní
Účastnický poplatek: 600,- Kč (šest set korun českých)
Možno platit převodem na číslo bankovního účtu 218137931/0300(ČSOB, pobočka Český Krumlov – jako variabilní
číslo uveďte datum narození účastníka DDMMRRRR). Možno platit na místě akce v hotovosti.
Jméno a příjmení účastníka:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa bydliště:
PSČ:
e-mail:
Telefon domů / mobil:
Jméno matky:
Zaměstnání:
Telefon a adresa do zaměstnání:
e-mail:
Jméno otce:
Zaměstnání:
Telefon a adresa do zaměstnání:
e- mail:
Posuzovaný účastník na projektu 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 rodičů:

V

Datum:

Závaznou přihlášku, prosím, zašlete elektronickou poštou na adresu jiri.muk@seznam.cz
nejpozději do 14. října 2016.

Přijetí závazné přihlášky Vám bude potvrzeno elektronickou poštou.
Organizátoři a garanti projektu
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, 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
Informační centrum pro mládež Tábor z.s., Farského 887, 390 02 Tábor
Tel.: 381 252 416, e-mail: info@icmtabor.cz, www.icmtabor.cz
Dr. Václav Pavlík, předseda zapsaného spolku, tel. 607 036 121, e-mail: pavlik@icmtabor.cz

