
Workcamp Omnium - České středohoří 
Cyklus krátkodobých workcampů pro dobrovolníky zaměřených na údržbu a obnovu památek v ČR

Kdy:       16.-18. května 2019 
Kde:       kostel a hřbitov v Chouči, kostel a hřbitov v Hrobčicích, židovský hřbitov v Bílině
Registrace:     zasláním vyplněného formuláře na email: registrace@omniumos.cz, do 22.4.2019

Předběžný program
15.5.2019  – Příjezd „přespolních“ účastníků odpoledne
16. – 18.5.2019  – Pracovní aktivity
18. 5. 2019  – Ukončení workcampu, odjezd účastníků

Workcamp bude zaměřen především na obnovu hřbitova u kostela sv. Kateřiny v obci Chouč, kostela sv. Havla v 
obci Hrobčice a židovského hřbitova v Bílině. 

Workcampy jsou určeny pro širokou (i odbornou) veřejnost všech věkových skupin, rozhodující je pouze 
zájem o záchranu kulturního dědictví a ochota pomoci. Přivítáme každého, kdo má zájem věnovat svůj volný 
čas smysluplné dobrovolné práci při záchraně a obnově památek. Min. věk pro účast na workcampu je 18 let, 
mladší pouze v doprovodu rodičů.

Informace pro účastníky z ČR
Jakub Děd, Omnium z.s., tel.: 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz

Více informací naleznete na: WWW Workcamp

mailto:registrace%40omniumos.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20workcamp%20%C4%8Cesk%C3%A9%20st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD
https://www.omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/1440


Přihláška na workcamp - České středohoří 16. – 18. 5. 2019

Jméno, příjmení:

Adresa:

Věk:

Pracovní nebo zdravotní omezení:

Příjezd

Odjezd

Vlastní doprava, prosím zaškrtněte:  ano  ne

Tel.

E-mail

Využiji hromadné ubytování, prosím zaškrtněte:  ano   ne

Vyplněný formulář prosím zašlete na email: registrace@omniumos.cz, do 22.4.2019.

Účastnící budou mít zajištěné ubytování organizátorem, konkrétní ubytovací zařízení bude včas upřesněno. 
V případě, že se účastník rozhodne pro vlastní ubytování v jiném zařízení, již hrazeno organizátory není. 

Stravování společně s nealkoholickými nápoji je zajištěno v rozsahu snídaně / oběd / večeře. Ostatní nápoje 
si hradí účastníci samostatně.

Dále bude pro účastníky zajištěná hromadná doprava v místě workcampu.

Dobrovolník je povinen řádně vykonávat dobrovolnickou službu, respektovat ostatní účastníky projektu, 
jakož i přijímající organizaci a zákony země, kde dobrovolnickou službu vykonává. Dobrovolník bude na 
workcampu pracovat na přidělených úkolech dle svých fyzických schopností a dovedností a řídit se pokyny 
pověřené osoby na workcampu, zejména poučením o bezpečnosti práce. Přijímající organizace zajistí 
dobrovolníkovi pracovní nástroje a ochranné pomůcky

Organizátor nepřebírá za účastníky plnou odpovědnost. 

+420
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