
Přihláška „Kruhy mládeže 2020 – 
Zintenzivnění sasko-české 

spolupráce“ 2021 

 

Příjmení: ___________________________________ 

Jméno: _________________________________ 

Adresa: _________________________________ 

     _________________________________ 

Datum narození: ____________________________ 

Telefon: __________________________________ 

E-mail: __________________________________ 

Státní příslušnost: _______________________ 

_________________________________________ 
Odesílající sdružení / instituce 
 

Tímto se přihlašuji na kurz “Kruhy mládeže 
2020“ od 8.8.2020 do 15.8.2020. Podmínky účasti 
jsem četl/a a souhlasím s nimi. 
 

_________________________________________ 
Podpis 
 

_________________________________________ 
Podpis zákonného zástupce u účastníků mladších   
18 let 

 

 

„Kruhy mládeže 2020 – Zintenzivnění 
sasko-české spolupráce“  

 

je projektem  

Kinder- und Jugendring Sachsen e.V. 

Saydaer Straße 17, 01257 Drážďany 

Telefon: +49 351 3167914 

Fax: +49 351 3167927 

www.kjrs.de, j.rothe@kjrs.de 

 

ve spolupráci s 

Českou radou dětí a mládeže  

 

Projekt finančně podporuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

„Kruhy mládeže 
2020“                                      

08.08.2021 – 15.08.2021 
 

 

 

 

Česko-německý kvalifikační kurz 

Intenzivní kurz pro organizátory mezinárodních 
projektů s pedagogikou zážitků, organizací, 

kulturou a jazykem 
 

 Fotos: Melanie Forker, Dresden          

 

mailto:j.rothe@kjrs.de


Jak se vlastně řekne německy „děkuji“? 

Se sousedním Německem si většina Čechů spojuje 
kvalitní auta, pořádkumilovnost a dochvilnost. 

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ ČESKO-NĚMECKÝCH PROJEKTŮ 
A DOZVĚDĚT SE O TÉTO ZEMI VÍCE? 

TAK PŘIJEĎ DO SRBSKA! 

Kompaktní kurz „Kruhy mládeže 
2020“ zprostředkuje tipy a triky pro setkávání s 

mládeží, jazykové znalosti a zážitkovou 
pedagogiku pro Čechy a Němce, kteří se 

profesně nebo dobrovolně angažují v práci s 
mládeží.  

Co kurz „Zažít a naučit se“ nabízí: 

 Úvod do jazykové animace tě připraví na
reálná jazyková animační cvičení s dětmi a
dospívajícími

 Získáš takové tipy a triky, že se setkání
s mládeží stanou ještě zajímavějšími

 Máš na výběr z různých zážitkových
programů, pro které budeš předem hlasovat
online (např. kanoistika, jízda na koni..).

 Je zde mnoho zkušených lidí zapojených do
mezinárodní práce s mládeží, se kterými
můžeš komunikovat

 Poznáš německý jazyk a kulturu

 Ubytování je zajištěno v moderním hotelu ve
dvoulůžkových pokojích (omezeně možnost

jednolůžkového pokoje). 

 Po domluvě lze ubytovat také děti s doprovodem. 

TĚŠÍME SE NA TEBE! 

Souhrnné informace 

Termín: 8.08. - 15.08.2021 

Místo konání: 

     Srbsko u Karlštejna 

Cílová skupina: 

dobrovolní a profesionální 
organizátoři mezinárodních setkávání 
mládeže z Německa a z České 
republiky starší 18 let (po domluvě i 
starší 16 let)  

V ceně je zahrnuto: 

ubytování s plnou penzí (bez nápojů) 
jazykový kurz včetně materiálů 
program z oblasti pedagogiky zážitků 
odborný personál a lektoři 

Cena: 

5.500,- Kč dospělí účastníci    
4.000,-Kč (žáci a studenti do 26 let) 

(případný doplatek za jednolůžkový 

pokoj 2 500,- Kč) 

V ceně není zahrnuto cestovné, 
nápoje a individuální program ve 
volném čase. 

Přihlášku nám zašlete nejpozději 
do 31. května 2021!  Počet 
účastníků je omezen na 8 z každé 
země! 

Kontakt: 

Informace & přihlášky 

Jiřina Navrátilová 
kovarska@seznam.cz 

Podmínky účasti 

V rámci povinné péče ručíme za pečlivé provedení 
programu. Výjimkou je individuální program 
účastníků. Neručíme za škody, které vzniknou 
neuposlechnutím vedení kurzu, nebo které budou 
zapříčiněny vyšší mocí. Nepřebíráme dozor nad 
účastníky. Za obstarání cestovních dokladů jsou 
odpovědni účastníci sami, stejná podmínka platí i 
pro soukromé pojištění a zdravotní prevenci 
(očkování apod.). Tyto podmínky jsou součástí 
přihlášky. 

Organizátoři si vyhrazují právo zakázat účast na 
kurzu osobám, které jsou členy pravicově 
extremistických stran nebo organizací, které jsou 
spojovány s pravicově extremistickou scénou nebo 
v minulosti již na sebe upozornily rasistickými, 
nacionalistickými, antisemitistickými nebo jinými, 
lidmi opovrhujícími projevy, organizátoři mají 
rovněž právo tyto osoby z kurzu vyloučit. 

Prosíme účastníky, aby po obdržení potvrzení 
přihlášky/faktury zaplatili kurzovné na účet, který 
jim bude zaslán e-mailem. Upozorňujeme, že 
v případě zrušení účasti do 31.05.2021 účtujeme 
storno poplatky ve výši 10%, při zrušení účasti do 
01.08.2021 účtujeme storno poplatky ve výši 50% 
a v případě pozdějšího zrušení účasti účtujeme 
storno poplatky ve výši 100% kurzovného. 

Předpokladem pro účast je přihlášení 
prostřednictvím podepsaného formuláře přihlášky. 
Dále všichni účastníci po přihlášení vyplní dotazník 
na internetu týkající se požadovaných 
volnočasových aktivit a jazykový test (za účelem 
rozřazení do jednotlivých výukových skupin) jako 
předpoklad pro účast v kurzu.  

mailto:iuridicam@seznam.cz



