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

Kdy:    23.-25. dubna 2020 
Kde:    hřbitov u obce Pšov na Podbořansku, GPS: N 50°15.12968‘, E 13°26.93013‘
Registrace:     zasláním vyplněného formuláře na email: registrace@omniumos.cz, do 31.3.2020

Předběžný program
22.4.2020  – Příjezd přespolních účastníků
23.-25.4.2020  – Pracovní aktivity
25.4.2020  – Ukončení workcampu v odpoledních hodinách, odjezd účastníků  

Workcamp bude zaměřený především na obnovu téměř zaniklého hřbitova u obce Pšov u Podbořan, který je 
spravován spolkem Omnium. 

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.omniumos.cz

https://mapy.cz/zakladni?x=13.4479826&y=50.2524014&z=16&source=coor&id=13.4488355%2C50.25216133333333&q=GPS%3A%20N%2050%C2%B015.12968%E2%80%98%2C%20E%2013%C2%B026.93013%E2%80%98
mailto:registrace%40omniumos.cz?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20na%20workcamp%20P%C5%A1ov
https://www.omniumos.cz/cz/kalendar-akci-detail/2102


Přihláška na workcamp - Pšov 23.-25. 4. 2020

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 31.3.2020.

Účastnící si musí sami zajistit ubytování a stravu (snídaně / večeře). V průběhu pracovních aktivit je zajištěna 
strava v místě konání práce. 

V případě zájmu múže organizátor zarezervovat ubytování hromadně, ale každý účastník si jej uhradí sám.

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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