Závazná přihláška na kurz Animátor
Ročník 2020 – 2022
Kurz Animátor je určen pro mladé ve věku 16 – 24 let (v době zahájení kurzu).
Z jedné farnosti či jednoho společenství mládeže mohou být přihlášeni pouze dva lidé!
Dvouletý kurz Animátor (vždy pět víkendů ve školním roce + jeden týden o prázdninách) je pro Tebe nabídkou a pomocí, jak se naučit
„oživovat“ sebe i druhé neboli vést či pomáhat s vedením společenství mladých ve farnosti.
Na společná setkání jsou připravena například tato témata: sebepoznání, sebepřijetí, komunikace, církev, Bible, hra, Katechismus katolické
církve, metodika vedení společenství, a další.
Podmínkou přijetí do kurzu je dovršených 16 let k datu zahájení kurzu, závazek aktivity a maximální docházky na kurz, vyplněné
doporučení kněze, svátost biřmování a splnění podmínky „ne víc jak dva z farnosti/společenství“.
Horní věková hranice pro přihlášení je 24 let; samotné podání přihlášky nezakládá nárok na přijetí do kurzu. Výjimky řeší ředitel kurzu.
Po přijetí Tvé přihlášky Ti bude nejméně týden před prvním setkáním zaslán dopis s podrobnými informacemi. První setkání se uskuteční
6. – 8. 11. 2020 na Arcidiecézním centru života mládeže Přístav (fara Rajnochovice).
Termíny všech setkání prvního ročníku jsou uvedeny níže, další podrobnosti ke kurzu jsou uveřejněny na našich webových stránkách
mladez.ado.cz.
Termíny víkendových setkání v průběhu prvního ročníku:
6. – 8. 11. 2020, 11. – 13. 12. 2020, 5. 2. – 7. 2. 2021, 5. 3. – 7. 3. 2021, 30. 4. – 2. 5. 2021
Jméno a příjmení
Adresa trvalého bydliště včetně PSČ
Telefon a e-mail
Datum narození

Datum křtu

Místo křtu

Datum biřmování
Místo biřmování

Farnost a děkanát
Zatrhni odpovídající možnosti: 1. Společenství mládeže

2. S vedením společenství mládeže

navštěvuji
vedu

nenavštěvuji
pomáhám vést

ve farnosti ani blízkém okolí není
chci založit

mám zkušenosti

nemám zkušenosti

o něco sem se pokoušel/a

Máš nějaké zdravotní omezení?
Závazně se přihlašuji za kurz

V

dne:

Podpis uchazeče:

Arcibiskupství olomoucké, IČO 004 45151, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále jen „správce“) bude v souvislosti s přihlášením na akci a účastí
na ní zpracovávat osobní údaje uvedené v této přihlášce pro účely výběru účastníků a organizace akce, a to z titulu plnění smlouvy a provádění předsmluvních
opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány za pomoci zpracovatele, kterým je signály.cz, z. s., IČO 227 20 758. Správce
jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. Pověřence je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@jakubkriz.cz.
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na webových stránkách správce (mladez.ado.cz) v rubrice GDPR.“
Souhlas rodiče/zákonného zástupce (v případě, že uchazeč není plnoletý): Souhlasím, aby mé dítě (viz údaje výše) navštěvovalo kurz Animátor.
Čitelné jméno a příjmení rodiče/zák. zástupce:

Podpis rodiče/zák. zástupce:

Doporučení kněze: Výše uvedená osoba je mi známa a aktivně se účastní života ve farnosti* děkanátu* a je vhodné, aby navštěvovala kurz
Animátor.
To stvrzuji jako duchovní správce příslušné farnosti,* jako kaplan pro mládež příslušného děkanátu*
V

dne:

Podpis kněze:

L. S.

Proč se chceš přihlásit do kurzu Animátor? Co od něj očekáváš? Jaká témata by tě zajímala?
Zapojoval/a ses dosud do života farnosti/děkanátu, případně jak?

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku odešli
nejpozději do 30. 9. 2020 na email nebo na adresu:
ADCM, Biskupské nám. 2, Olomouc, 779 00
Případné dotazy Ti zodpovíme na této adrese
nebo také na telefonu: 587 405 244
e-mail: animator@ado.cz
Těšíme se na setkání s Tebou!
Tým ADCM Olomouc, ADCŽM Přístav a T. S. Archa Rajnochovice
Web: http://mladez.ado.cz
Facebook: ADCM Olomouc
Instagram: archa_pristav_adcm

