FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38a, tel. (+48) 32 235 96 70, fax (+48) 32 235 19 50
www.fundacja.knurow.pl
e-mail: biuro@fundacja.knurow.pl
ISO 9001

ZETOM-CERT

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
Kurs skierowany jest do osób, które mają podjąć obowiązki wychowawców
wypoczynku.
Wstępne wymagania od uczestników kursu.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
- posiada predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
- ukończyła 18 lat,
- posiada wykształcenie co najmniej średnie.

Termin i miejsce szkolenia: 11-12 i 18-19 maja 2019 r. w godz. od 8:30 do 16:00,
siedziba Fundacji - Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Termin nadsyłania zgłoszeń do: 11 kwietnia 2019 r. 170,00 zł brutto
6 maja 2019 r.
180,00 zł brutto
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy.

Powyższe szkolenie może zostać zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 235-96-70, mail:
fundacja@fundacja.knurow.pl

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO
44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38a, tel. (+48) 32 235 96 70, fax (+48) 32 235 19 50
WWW.FUNDACJA.KNUROW.PL
E-MAIL: BIURO@FUNDACJA.KNUROW.PL

PROGRAM SZKOLENIA
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 koordynacyjna rola władz oświatowych,
 elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem
potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,
 formy wypoczynku,
 podstawy prawne i obowiązujące przepisy.
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
 grupa jako zespół wychowawczej,
 rada wychowawców i rada kolonii (obozu),
 organizacja i rozkład dnia,
 regulamin uczestnika.
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
 opracowanie planu wychowawczego grupy,
 dokumentacja wychowawcy,
 obowiązki wychowawcy grupy,
 metody i formy realizacji planów wychowawczych.
4. Ruch i rekreacja:
 cele i zadania zajęć wychowania fizycznego,
 metody nauki techniki pływania,
 gry i zabawy ruchowe,
 sport, olimpiady sportowe i lekkoatletyka,
 organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi
edukacyjnymi,

potrzebami

5. Turystyka i krajoznawstwo:
 cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w
trakcie wypoczynku,
 organizacja wycieczek i biwaków, gry terenowe.
6. Zajęcia kulturalno – oświatowe:
 cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych,
 organizacja zajęć kulturalno – oświatowych,
 elementy kulturalne zajęć w rozkładzie zajęć,
 gry i zabawy świetlicowe, konkursy, wystawy, dyskusje,
 śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem,
 organizacja uroczystości, imprez, wieczornic i ognisk, prowadzenie
kroniki.
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7. Zajęcia praktyczno – techniczne:
 cele i zadania zajęć praktyczno – techniczne.
 formy i rodzaje zajęć praktyczno – technicznych,
 prace dekoracyjne i zdobnicze,
 rozwój zainteresowań indywidualnych uczestników
8. Prace społeczno – użyteczne:
 cele i zadania prac społeczno – użytecznych,
 wychowawcze znaczenie prac społeczno – użytecznych, wolontariat,
 prace w zakresie samoobsługi, prace na rzecz miejsca wypoczynku i
środowiska.
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
 przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w
przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz
wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
 przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 przepisy obowiązujące: podczas przejazdu na miejsce wypoczynku, p.
pożarowe,
 w czasie kąpieli, w czasie poruszania się po drogach
 w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich,
spływów kajakowych),
 zasady obsługi urządzeń elektrycznych
10. ABC ratownictwa przed medycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń
udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (m.in.: fantom, defibrylator).
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Niniejszym zgłaszam udział w szkoleniu z zakresu:

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
Ilość osób:

Nazwa instytucji:

Adres

Tel/fax:
Adres e-mail:

 170, 00 zł/ os brutto (promocja do 11 kwietnia 2019 r.)
 180,00 zł/os brutto
Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóźniej 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku rezygnacji poniżej 5 dni od daty szkolenia, firma zgłaszająca będzie zobowiązana pokryć 50%
kosztów szkolenia. W przypadku braku pisemnej (poczta, mail, fax) rezygnacji, firma zgłaszająca będzie
zobowiązana pokryć 100% kosztów szkolenia.
Jednocześnie Fundacja Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie ul. Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów, jako
administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych i uprawnień Pana/Pani jest zapewniony pod
adresem: 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38 a.
3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz pkt b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4. Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”

…………………………………………………
(data i czytelny podpis)

Zgłoszenia można przesyłać faxem pod nr 32 235-19-50
lub
na adres e-mail: fundacja@fundacja.knurow.pl

