
DOTAZNÍK PRO KANDIDÁTY NA POŘÁDÁNÍ CVVZ 
 

1. KANDIDATURA PRO ROK: 2014 
 
2. KANDIDÁTSKÉ MĚSTO: Pardubice 
 
3. ORGANIZÁTOR (ORGANIZACE): Občanské sdružení Altus 
 

4. NÁČELNÍK CVVZ (JMÉNO A KONTAKT): Martin Benák tel: 608 823 132, 
benak@chrudimka.cz 

 

5.REFERENCE: CVVZ 2010 Chrudim, Bambiriáda 2002-2012 
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: Létáme v tom společně 
Jaká bude motivace CVVZ, hlavní myšlenka, krédo? Jak se bude lišit od předchozích ročníků? 
 

7. TERMÍN: 7.-9.11.2014 
Tradičním termínem CVVZ je víkend v polovině listopadu. 
 

8. VĚK ÚČASTNÍKŮ: 15-18 s potvrzením vedoucího, 18+ 
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: 1145 
Pro jaký maximální počet účastníků bude CVVZ určena? Tradiční velikost CVVZ je cca 1.000 účastníků. 
 

10. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: MŠMT, Pardubický kraj, město Pardubice, 
sponzoring 
Cena pro účastníky se nebude lišit od předchozích 
ročníků (viz. naše CVVZ 2010 od 390Kč) 

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: Pardubice 
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: Jedná se o školu s veškerou vybaveností, tj. vše 
v jednom areálu. 

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: Vzhledem k využití prostoru školy lze zajistit 

stravování v dostatečně velké jídelně, samozřejmě 
také dostatečné množství porcí včetně nabídky pro 
vegetariány. 

Je zajištěna dostatečná kapacita pro stravování účastníků? Jaké bude složení jídelníčku (vegetariáni atd) a rozsah stravování 
(která jídla budou zajištěna)? 
 
14. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PROGRAMU: Tradiční 

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: Prozatím ano. 
Bude pro cvvz využit její oficiální web cvvz.cz? 
 

16. DATABÁZE LEKTORŮ: Máme vlastní databázi lektorů vč. jejich hodnocení, 
které jsme zajistili v roce 2010, tuto databázi 
využijeme při oslovování lektorů + samozřejmostí 
je i získávání nových. Dále opět využijeme 



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

17. DOKUMENTACE AKCE: Fota, vide, facebook, diskuzní fora a další tradiční 
formy.  

Jak bude akce zdokumentována pro budoucnost, archivace…? 
 

18. ZÁVĚRY: Vzhledem k pořádání již značného množství aktivit 
v Chrudimském okrese máme již zkušenosti 
s medializací pořádaných akcí. Akce typu CVVZ 
patří mezi akce, o které bude mít zájem jistě 
značná část redaktorů všech médií v okolí. 

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


