Expedice organizované Expedičním centrem DofE
Národní centrum vám jako jednu z možností realizace expedic nabízí dlouhodobě možnost využít
expedice organizované Expedičním centrem DofE. Budujeme síť zkušených školitelů a hodnotitelů z řad
Místních center i mimo ně, kteří prošli nejenom Expedičním školením DofE, ale i speciálním
nadstavbovým školením organizovaným Expedičním centrem DofE.
Kdo se může přihlásit?
Každý účastník DofE bez ohledu na úroveň, který dovršil věkovou hranici 15 let. Nezletilí účastníci se
můžou zapojit jenom se souhlasem rodičů, kterým je celý průběh expedice podrobně komunikován.
Účastníci se hlásí pomocí online přihlašovacího formuláře. Týmu jsou následně tvořeny s ohledem na
co největší věkovou blízkost účastníků. Pokud byste chtěli z vašeho MC přihlásit celý tým a expedice se
zúčastnit s nimi jako školitel nebo hodnotitel, stačí nás kontaktovat a my tomu přizpůsobíme
organizaci.
Jak to bude probíhat?
Příprava na expedici – probíhá online
V první fázi s vámi probereme všechny kroky a náležitosti, které je třeba s jednotlivými účastníky nebo
celým expedičním týmem ještě dokončit. Každému týmu bude přiřazen školitel poskytnutý Národním
centrem (to můžete být i vy). Ten bude dále komunikovat s týmem a dolaďovat s ním podmínky a
očekávání od expedice. Každý účastník obdrží detailní informace ohledně expedice, Expediční příručku
účastníka a tým projde expedičním výcvikem (pokud ho ještě nepodstoupil). Vzhledem k výjimečné
situaci se cvičná expedice spojuje s expedičním výcvikem a je částečně odpuštěna.
Expediční výcvik a ostrá expedice
Školitel Národního centra se setká s týmem den před začátkem ostré expedice na předem domluveném
místě, kde proběhne expediční výcvik podle pravidel DofE. Zatím je do konce roku 2020 zrušena cvičná
expedice, o to větší důraz však bude kladen na přípravu před a během společného setkání. Na ostrou
expedici bude mít každý tým z organizačních a bezpečnostních důvodů předem stanovenou lokalitu a
místa, kde je povoleno nocovat (pokud nebude dohodnuto jinak). Zbytek trasy a cíl expedice si doladí
během expedičního výcviku. Školitel a hodnotitel vykonávají během expedice stejnou roli, jako je tomu
u expedic pořádaných Místními centry: kontrolují připravenost týmu před expedicí, volí míru dozoru
dle připravenosti a zdatnosti každé skupiny a vyhodnocují jejich cílené úsilí na konci expedice.
Termíny expedic
Expediční výcviky spolu s ostrou expedicí jsou zatím naplánovány na níže uvedené termíny. Tyto
termíny se v plném rozsahu týkají zlaté úrovně, stříbrná úroveň skončí vždy o den dřív. Termíny pro
bronzovou úroveň se podle velikosti zájmu a počtu skupin budou upřesňovat (proběhnou v daném
rozmezí, ale je možné, že v případě velkého zájmu by proběhly dvě expedice po sobě – např. 2. - 3. 7.
jedna a 4. – 5. 7. druhá)
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2. – 5. 7. 2020
13. - 16. 7. 2020
27. - 30. 7. 2020
20. - 23. 8. 2020

Lokality
Pro realizaci expedic DofE máme vytipováno několik míst v Čechách (okolí Prahy) a na Moravě (okolí
Brna, Vysočina). Záleží na vašich očekáváních a rozhodnutí týmu, kterou z lokalit si vybere. Pokud
bychom měli větší množství účastníků (nad 20) z jiné lokality (např. Ostravsko, Královéhradecko),
můžeme přidat nový termín do dané lokality.
Cena
Účastnický poplatek se liší dle úrovně, kterou bude tým plnit. Cena zahrnuje expediční balíček, který
obsahuje základní informace o chystané expedici, Příručku účastníka expedice DofE, expediční výcvik,
plán expedice, pojištění a odborný dozor školitele a hodnotitele po celou dobu konání expedice.
Doprava a strava nejsou v ceně zahrnuty.
●
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Bronzová expedice: 900 Kč za účastníka
Stříbrná expedice: 1 100 Kč za účastníka
Zlatá expedice: 1 300 Kč za účastníka

Cena bude hrazena převodem před konáním expedice. Pokud se expedice nebude moct zrealizovat
z důvodu restriktivních opatření, částku vrátíme v plné výši.
Bezpečnost na akci
Bezpečnost účastníků je pro nás na prvním místě. Vedení expedic pro Místní centra proto svěřujeme
školitelům, kteří mají mnoho zkušeností s vedením skupin a pobytem v přírodě. Zároveň všichni prošli
Expedičním školením DofE a speciálním školením Expedičního centra DofE. Každá expedice má
vypracovaný risk management, se kterým jsou všechny zapojené osoby seznámeny.
V případě zájmu či dalších dotazů nás můžete kontaktovat na emailu expedice@dofe.cz nebo na
telefonním čísle 720 052 631 (Andrea Kucejová).
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