Regulamin uczestnictwa w szkoleniu “Animator Czasu Wolnego”
1. Organizatorem szkolenia jest:
●

●

2.

3.
4.

5.

Stowarzyszenie Luxtorpeda
ul. 3-go Maja 19
44-230 Czerwionka- Leszczyny
Stowarzyszenie Redukowania Bierności
ul. 3-go Maja 19
44-230 Czerwionka- Leszczyny
Szkolenie jest bezpłatne.Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie trzech
prac wolontaryjnych dla wybranej organizacji pozarządowej bądź instytucji publicznej
do 30.11.2019 roku. W celu potwierdzenia wykonanych prac należy przedstawić
zaświadczenie o wolontariacie z pieczątką organizacji z którą podpisano umowę.
Wykonanie powyższych prac można również odbyć u organizatora szkolenia.
Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 13 lat
Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Wolontariat wzmacnia" dofinansowanego
ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2018
Zakres tematyczny:

● Kim jest animator czasu wolnego, animator zabaw dziecięcych, animator sportowy,
dance animator, allround animator - specyfika i metodyka pracy – wprowadzenie
teoretyczne
● Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego - cechy animatora czasu
wolnego
● Techniki i metody pracy z czterema grupami wiekowymi:
❖ Animacje dla dzieci
a) praca z chustą i spadochronem animacyjnym;
b) nauka malowania twarzy;
c) techniki modelowania balonikowych zwierzaków;
d) propozycje konkretnych zabaw dla najmłodszych;
e) omówienie scenariuszy zabaw i konspektów animacyjnych – jak prawidłowo
zaplanować program animacyjny dla dzieci;
f) nauka tańców animacyjnych dla dzieci – Mini Disco ( Veo-Veo, Music Man, itp.).
❖ Animacje dla młodzieży
a) Przykłady gier i zabaw animacyjnych dla młodzieży;
b) Omówienie najpopularniejszych zajęć sportowych dla młodzieży;
c) Przykłady tańców Club Dance;
d) Przykłady tańców integracyjnych.

❖ Animacje dla dorosłych
a) Czym jest show wieczorne;
b) Jak przygotować konkretną imprezę (np. festyn);
c) Trudne przypadki;
d) Propozycje zajęć sportowych dla dorosłych;
e) Tańce Club Dance.
❖ Animacje dla klientów III wieku
a) przykłady gier i zabaw
b) tańce integracyjne dla osób starszych
c) propozycje zajęć sportowych
d) omówienie przykładów zajęć statycznych
5. Czas trwania szkolenia:
30.03.19 godz 9:00 do 17:00
31.03.19 godz 9:00 do 17:00
6. Uczestnik otrzymuje:
a) 16 h szkolenia z profesjonalną kadrą- Firma Animator (dwa dni po 8 godzin zegarowych)
b) materiały szkoleniowe wykorzystywane na szkoleniu (chusty animacyjne,
spadochrony animacyjne, farby do malowania twarzy, balony podłużne, sprzęt do
baniek mydlanych, pompki do balonów, kostiumy animacyjne)
c) certyfikaty w języku polskim i angielskim z zastrzeżeniem pkt. 2
d) materiały wysyłane on-line bezpośrednio do kursantów
e) zaproszenie na Casting, który umożliwią młodzieży rekrutację do pracy za granicą w
roli animatora
f) możliwość realizacji praktyk w sieci hoteli Geovita
7. Zgłoszenia pod adresem:
www.gbluxtorpeda.org/category/szkolenia
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator. Pierwszeństwo mają osoby z terenu
Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny. O zakwalifikowaniu organizator poinformuje drogą
mailową najpóźniej do dnia 23.03.2019.

