
DOTAZNÍK PRO KANDIDÁTY NA POŘÁDÁNÍ CVVZ 
 

1. KANDIDATURA PRO ROK: 2014 
 
2. KANDIDÁTSKÉ MĚSTO: Praha 
 
3. ORGANIZÁTOR (ORGANIZACE): 188. skupina Pionýra T.O.Bobříci s podporou 

dalších organizací 
 

4. NÁČELNÍK CVVZ (JMÉNO A KONTAKT): Pavel Hofrichter 603840883 
 

5.REFERENCE: Dětská Porta, Děti dětem, řízení Bambiriády 
pražské i v regionech, CVVZ 2002, také komerční 
akce jako třeba Avon pochod, Trend Event, 
oborové konference, již 18. ročník výstavy HRY A 
HLAVOLAMY atd,.  

Jaké větší akce již organizace uspořádala? Podílel se na nich budoucí náčelník CVVZ? Může reference a kvality budoucích 
organizátorů potvrdit nějaká známá osobnost (známá v hnutí CVVZ, bývalý náčelník atd.)? 
 

6. HLAVNÍ TÉMA (KRÉDO) CVVZ: … 
Jaká bude motivace CVVZ, hlavní myšlenka, krédo? Jak se bude lišit od předchozích ročníků? 
 

7. TERMÍN: 14.-17.11. – 4 dny včetně pondělního svátku 
Tradičním termínem CVVZ je víkend v polovině listopadu. 
 

8. VĚK ÚČASTNÍKŮ: Od 15 let a 15-18 s potvrzením. 
Pro jaký věk účastníků bude CVVZ určena? Budou nějaká omezení? CVVZ se tradičně účastní vedoucí a instruktoři ve věku 
minimálně 15 let, pracující s dětmi a mládeží. U účastníků ve věku 15 – 18 let doporučujeme potvrzení vedoucího, že aktivně 
procuje s dětmi nebo mládeží. 
 

9. POČET ÚČASTNÍKŮ: 1500 (CVVZ 2002 jsme měli 1200 účastníků – 
Praha táhne) 

Pro jaký maximální počet účastníků bude CVVZ určena? Tradiční velikost CVVZ je cca 1.000 účastníků. 
 

10. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: Cena pro účastníky obvyklá. Vícezdrojové 
financování.  

Tradičními donátory CVVZ jsou MŠMT, krajský a obecní úřad (z nejrůznějších dotačních titulů). O jaké dotace budete žádat? 
Bude se cena CVVZ pro účastníky výrazně odlišovat od předchozích ročníků? 
 

11. MÍSTO KONÁNÍ: Mega škola a další místa: Vltava – loděnice a kanál, 
pražské podzemí, ZOO, hvězdárna, aquapark, 
ekocentrum, botanická zahrada, domečky atd.  
Dostupnost dobrá a máme taky metro.  

Jaké je místo konání? Jaká je dopravní dostupnost do místa konání? Jaké podmínky pro speciální a doprovodné programy 
místo nabízí? (ZOO, hvězdárna, bazén…) 
 

12. VYBAVENOST: Ano. Velká škola.  
Doporučujeme akci pokud možno uspořádat v jednom areálu. Jaká je kvalita a režim ubytování? Jaký je prostor pro valné 
shromáždění? Jaká je další vybavenost prostor? 
 
13. STRAVOVÁNÍ: Ano. Jídlo pro vegetariány, vegany a vitariány ☺ 
Je zajištěna dostatečná kapacita pro stravování účastníků? Jaké bude složení jídelníčku (vegetariáni atd) a rozsah stravování 
(která jídla budou zajištěna)? 
 
14. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROGRAMU: Výměny zkušeností, burzy nápadů, noční horké diskuse, 

jinak tradiční programové složení. S tím, že řada 
programů může probíhat na odloučených pracovištích – 
na Vltavě, v Toulcově dvoře atd.  

Jaké budou druhy programu? Jak bude členěn? Jaký bude podíl jednotlivých druhů programů (linií, bloků)? Doporučujeme 
výrazné procento výměn zkušeností. 
 

15. VYUŽITÍ WEBU CVVZ.CZ: Ano. 
Bude pro cvvz využit její oficiální web cvvz.cz? 



 

16. DATABÁZE LEKTORŮ: Ano, ano, ano. Mnozí další odborníci z centrálních institucí a 
příbuzných směrů.  

Jakým způsobem bude sestavován lektorský tým akce (využijete databázi předchozích ročníků? Jak budete hledat další 
lektory?). Uvažujete o předchozí přípravě lektorů? 
 

17. DOKUMENTACE AKCE: Video, foto, sociální sítě, šanony ☺ atd.  

Jak bude akce zdokumentována pro budoucnost, archivace…? 
 

18. ZÁVĚRY: Mnoho mediálních partnerů. Novináři. Uskutečníme k akci 
tiskovou konferenci, která se v roce 2002 dost povedla. Umíme 
to.  

Jak budou zpracovány, medializovány závěry CVVZ. Máte vymyšlen proces jejich uvádění v život? 
 
 


