INTERCAMP 2016
CZECH REPUBLIC
Intercamp je velké mezinárodní skautské setkání skautů s tradicí sahající do šedesátých let.
Účastní se jej 2000 – 2500 skautů a skautek ve věku 11 – 16 let z členských států NATO a
dalších pozvaných zemí. IC se koná každý rok na svatodušní svátky (většinou v květnu, ve
výjimečných případech i v červnu). Jedná se většinou o čtyřdenní setkání.
V pořadatelství této akce se jednotlivé země střídají, Junák naposledy pořádal Intercamp v
roce 2004 v areálu Sycherák. Další Intercamp bude Junák hostit v roce 2016.
Na organizaci akce se podílí průběžně fungující organizační výbor Intercampu (committee).
Ten poskytuje podporu přípravnému týmu každého setkání a materiální zázemí z
centrálního skladu Intercampu. Přípravný tým spolupracuje při přípravě akce s organizačním
výborem a připravuje akci v předem definovaném formátu.
V roce 2015 se Intercamp uskuteční v Polsku, blízko města Nysa, jen několik kilometrů od
českých hranic. IC 2015 bude proto ideální příležitostí pro načerpání zkušeností s organizací
této akce. Organizační tým polského IC již nyní nabízí konzultace a předání všech
potřebných informací českému týmu. Více informací o IC je k dispozici na oficiálních
stránkách www.intercamp.info.

Základní parametry:
● Termín: 13. - 16. 5. 2016
● Místo konání: ČR, místo s dobrou dopravní dostupností v blízkosti dálnice nebo
většího železničního uzlu.
● Pořadatel akce: Junák - svaz skautů a skautek ČR
● Typ akce: velká akce pořádaná pod ústředím – mezinárodní skautské setkání
vybraných zemí střední a západní Evropy „INTERCAMP 2016“
● Předpokládaný rozpočet akce ve výši cca 1.200.000 Kč
● K dispozici je část zázemí (rozvody el. a vody, velké stany, subcampstaff stany,
stožáry, komunikační technika), které každoročně přípravný tým Intercampu využívá
Cíle akce
● Účastníkům by účast na Intercampu měla přinést:
○ přímou zkušenost s tím, že jsou členy jednoho z největších hnutí mládeže na
světě
○ seznámení se se skauty jiných zemí, navázání osobní kontaktů se
zahraničními skauty jak při různých společných aktivitách, tak i ve volném
čase, u táboráku, apod.
○ poznání kultury a nejen skautského života v jiných zemích
● Cílem, s kterým do organizace akce vstupuje Junák, je větší popularizace
mezinárodního skautingu a propagace Junáka směrem k veřejnosti.
● Hlavním cílem pro organizační tým je uspořádat úspěšnou mezinárodní akci ve
formátu stanoveném organizačním výborem Intercampu.
Obvyklý program
● Hike – výlet do okolí tábořiště v mezinárodních družinách, zpestření různými
aktivitami
● Plaza activities – aktivity různého typu, které bývají tématicky provázané a probíhají
na tábořišti,
● účastníci je navštěvují individuálně nebo v libovolných skupinkách
● Mezinárodní večeře – účastníci si připraví typické národní jídlo a nabízejí ho během
večera ostatním
● Táborové ohně, koncerty, ekumenická bohoslužba, občerstvení pro děti a bar pro
vedoucí
Účastníci
● Cílová skupina: věková kategorie: 11-16 let
● zúčastněné země: Velká Británie, USA (oddíly působící v Evropě), Francie,
Německo, Nizozemí, Belgie, ČR, Polsko, hosté z dalších zemí
● Plánovaný počet účastníků celkem: 2000 (+/- 10 % dle aktuálního zájmu)
● Plánovaný počet účastníků z ČR: 700
● Účastnický poplatek: 20 EUR

Nabízíme:
● zázemí a podporu ze strany dobrovolníků i profesionálů z Ústředí Junáka
● podporu a knowhow mezinárodního Intercamp Committee
● možnost pořádat akci pod ústředím Junáka
● možnost vést mezinárodní skautskou akci pro více než 2000 účastníků
● možnost využít své dosavadní zkušenosti a získat nové
● po úspěšné realizaci akce certifikát potvrzující organizační schopnosti
● setkání se zajímavými lidmi
Požadujeme:
● zkušenost s vedením týmu
● zkušenost ze zahraničních akcí
● vůdcovskou zkoušku
● věk min. 21 let
● angličtinu na komunikační úrovni
● organizační schopnosti
=======================================================

Výběrové řízení na pořadatele Intercampu 2016
(Pokud bude registrován jen jeden tým, je možné, že celý proces proběhne rychleji.)
1. První kolo výběrového řízení (jádro týmu a základní obrysy akce)
● pomocí vyplnění on-line formuláře do 17. 12. 2014.
● Odbor pro velké akce potvrdí přihlášeným postup do druhého kola do 31. 12. 2014.
(může již dojít k zamítnutí některých přihlášek, které nebudou zásadně vyhovovat)
● Formulář ke stažení zde:
○ https://docs.google.com/forms/d/1y9kqQBoCdOfTBPIJz21na7FHMrWx6zkQaS
SfVu9k1k0/viewform?usp=send_form.
2. Druhé kolo výběrového řízení podáním jednoduchého projektu
● příjem projektů na velkeakce@skaut.cz do 31. 1. 2014.
● zahraniční odbor (po rozhodnutí ve VRJ) předá informaci o výsledku vítěznému týmu
do 14. 2. 2014.
● Vítězný tým může zahájit realizaci přípravy interně v Junáku.
Obsah
●
●
●

jednoduchého projektu - maximálně 5 stran A4:
místo, kde se má akce odehrávat
aktuální známé sestavení užšího týmu
předpokládaný počet účastníků a výše rozpočtu

● programový koncept akce využívající standardní formát Intercampu (tj. Hike, Plaza
activities, Mezinárodní večeře, …) - není třeba předkládat detailnější rozpracování
sekce programu, postačí
● vize naplnění cílů akce

3. Rozpracování jednoduchého projektu.
● Příjem doplnění na velkeakce@skaut.cz do 14. 3. 2015.
● Případná diskuse se ZO, Odborem pro velké akce a VRJ nad body doplnění.
Obsah
●
●
●
●
●
●

doplnění projektu - maximálně 10 stran A4:
původní jednoduchý projekt
rozpočet akce
představa o technickém zajištění akce
krizový management
časový harmonogram příprav
nastavení komunikace a spolupráce s ústředními orgány Junáka

Kontaktní osoby pro akci Intercamp 2016:
● zahraniční odbor: Anežka Novotná (Áša) international@junak.cz
● odbor pro velké akce: Zbyněk Prokop (Sekáč), zbynek.prokop@skaut.cz
Přípravný tým projektu si může u odboru pro velké akce vyžádat podklady z předchozích
ročníků (projekty, závěrečné zprávy), dále pak jsou k dispozici ve spisovně další potřebné
dokumenty (Strategie potenciálně kritických akcí, Pokyn k celostátním akcím). Kontaktní
osoby jsou otevřeny konzultacím a vyjasněním jednotlivých bodů zadání – emailem, osobně
či telefonicky.

