Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy
Odborná rada mládeže
Pozvánka
na školení vedoucích mládeže SDH hl. m. Prahy, které se koná ve dnech

6. – 8. 10. 2017
v RŠS Loutí, Loutí u Nové Rabyně (SLAPY)
Pozvánka je určena pro začínající vedoucí v kolektivech MH a pro držitele kvalifikace VM III. stupně,
kteří mají zájem o zvýšení kvalifikace (a kteří tuto kvalifikaci zároveň již mají minimálně 3 roky).

Organizační zajištění:
Předpoklady pro účast na školení VM:
Seznámení se s aktuální směrnicí hry PLAMEN (platná od 1.9.2016)
Seznámení se se směrnicemi pro činnost dorostu, včetně dodatků
Vlastní směrnice hry PLAMEN, směrnice pro činnost dorostu, včetně jejich dodatků a učební texty
(možno i elektronicky)
Příjezd účastníků je očekáván v pátek do 18 hodin.
Předpokládané ukončení v neděli cca 16 hodin.
Účastnický poplatek činí 200,- Kč / osoba a je nutno jej uhradit nejpozději do 3. října na MSH.
Vyplněné přihlášky (viz příloha) odeslat mailem na radamladeze@seznam.cz nejpozději do 3.10.2017

Co vzít sebou:
-

Směrnice hry Plamen, Směrnice pro celoroční činnost dorostu (modré) – k zakoupení na MSH, nutno objednat
a zakoupit včas (mohou být také stažené v elektronické podobě na PC), včetně dodatků směrnic
Učební texty pro vedoucí – k dostání na MSH či v elektronické podobě
Odznaky odborností a specializací – k dostání na MSH či v elektronické podobě

Poznámkový blok a psací potřeby
Sportovní oblečení a obuv pro ven, přezůvky do budovy
Hygienické potřeby
Datový disk či kartu
Členský průkaz SH ČMS

Chcete nám pomoci???:
-

Rádi doplníme organizační tým o lektory z Vašich sborů, pokud má některý z Vašich členů zkušenosti a zájem
pomoci nám s organizací teoretické, nebo praktické částí školení, prosíme, nahlaste nám co nejdříve jeho
jméno a kontakt společně s informací, jaké bloky školení by dotyčný rád odpřednášel

V Praze dne 5. 9. 2017
Ing. Martina Hartmanová
vedoucí ORM

Bc. Martin Wagner
starosta MSH hl. m. Prahy
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