Výběrové řízení – koordinátor/ka projektu Stacionární tréninkové kempy
Český svaz orientačních sportů vyhlašuje výběrové řízení na pozici
koordinátora/koordinátorky projektu Stacionární tréninkové kempy (dále jen „STK“), který
naplno běží od prosince 2019. I přes nucené zrušení několika kempů kvůli pandemii
koronaviru se již podařilo uspořádat 11 jednotlivých kempů s celkem 22 turnusy, kterých se
zúčastnilo více jak 1000 účastníků. Více o projektu naleznete na webu:
https://www.orientacnisporty.cz/rada-pro-podporu-inovaci/stacionarni-treninkove-kempy
Obsahem práce koordinátora/koordinátorky jsou následující činnosti:
• Příprava samotných kempů (zajištění ubytování, map, vydání rozpisu, spuštění
přihlášek, výběr účastníků, komunikace s účastníky, domluva s ambasadory/
instruktory, zajištění stavby tratí (koordinátorem, ambasadory, externisty);
• Přítomnost na kempech (v určité míře je vhodná, není však vždy nutná – pouze
pokud se nepodaří dostatečně personálně obsadit ambasadory/trenéry nebo je
potřeba něco doladit na místě během prvního turnusu daného kempu);
• Vyúčtování a vyhodnocení kempů;
• Příprava koncepce projektu na další období k odsouhlasení výkonným výborem
ČSOS (kolik kempů, kde, kdy, pro koho, jak zaměřeny, finanční aspekty);
Časová náročnost je spíše nárazová, v průměru cca 10 hodin týdně.
Koncepce projektu se aktuálně ustálila v této podobě (není však definitivní, je možné
koncepci upravit, přidat/odebrat kempy či je pojmout jinak):
1) Prosincové lyžařské akademie na Božím Daru, Horních Mísečkách a Pradědu/Paprsku
(již poměrně slušně fungující samostatné týmy pořadatelů/instruktorů, kteří většinu věcí
zařídí sami – nutná koordinace a komunikace s nimi);
2) LOB kempy – 2-3 turnusy na jednom místě v hlavní lyžařské sezóně;
(body 1 a 2 společně jako „LOB část“)
3) Letní Skandinávie („OB část“) – 6 - 8 týdenních turnusů na jednom místě;
* Původní představa dalšího OB kempu v teple během jarních prázdnin (únor-březen) se
ukázala jako časově velmi náročná až nereálná kvůli souběhu s LOB kempy a nutností
chystat ve stejnou dobu letní Skandinávii);
Vzhledem k charakteru projektu (LOB a OB část) existují 2 varianty pro pozici
koordinátora/koordinátorky projektu:
1) Zastřešení celého projektu (tzn. LOB i OB části) – cca 10 000 Kč měsíčně na DPP,
nástup možný ihned (Letní Skandinávie organizována společně s původním
koordinátorem, od léta již samostatně s podporou původního koordinátora);
2) Řešení pouze OB nebo LOB části – cca 5 000 Kč měsíčně na DPP, OB část nástup ihned
viz výše, LOB část nástup cca od 1.8.2022 tak, aby bylo možné během září vypsat
prosincové lyžařské akademie (s podporou původního koordinátora);

Podmínky pro výkon práce:
Časová a místní flexibilita, samostatnost, schopnost komunikace v českém a anglickém
jazyce, alespoň základní schopnost práce v OCADu, velmi vhodný je řidičský průkaz a auto k
dispozici, pro LOB část odpovídající lyžařské dovednosti;
Pro koho je pozice vhodná (osobní názor původního koordinátora):
• Časově flexibilní vysokoškolský student/studentka;
• Osoba po ukončení školy, která ještě nepracuje na plný úvazek;
• Jakákoliv jiná osoba, která má dostatečně flexibilní práci (ideálně částečný úvazek
nebo možnost řešit v práci i jiné věci);
Jak vyjádřit zájem o pozici:
Do 9. 5. 2022 na sekretariát ČSOS e-mail: csos@orientacnisporty.cz – v textu nebo v příloze
prosím sdělit následující:
• základní osobní údaje;
• zkušenosti s OB/LOB včetně případných trenérských a organizačních zkušeností;
• jazykové a OCAD schopnosti;
• řidičský průkaz + auto k dispozici ANO/NE;
• cokoliv dalšího o sobě
V případě jakýchkoliv dodatečných otázek neváhejte kontaktovat dosavadního koordinátora
projektu Jana Petrželu na e-mailu: stk@orientacnisporty.cz, na telefonu: 720 454 545 nebo
osobně na závodech.
V Praze 22.4.2022
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generální sekretář ČSOS
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