
 
     Odměny „Léto dětí 2022“: (jsou uvedeny v základní sazbě) 
 
 
 Vedoucí týdne Léto dětí, Léto teenagerů, Mrňouskov s vlastním tématem (od 18 let):               

odměna od 4 000,- Kč/5 dní, obědy + svačiny 2x denně v hodnotě 600,- Kč  
 odvíjí se od Vaší praxe, zkušeností, příp. licencí apod. 

 
 Vedoucí týdne u specializace s trenérem (od 18 let):  zajišťuje doprovodný program 

      odměna 3 500,- Kč/5 dní, obědy + svačiny 2x denně v hodnotě 600,- Kč  
         (např. tenis, kanoistika, příp. florbal s FBC Droždín - část programu zajišťují externí trenéři) 
 
 Specializovaní trenéři s licencí (od 18 let): např. in-line, tenis, fotbal, bojová umění apod. 

        pracují cca 2 - 5 hodin denně -  odměna dle dohody  

 
 Vedoucí + zároveň  trenér s licencí v jedné osobě  (od 18 let):  

         např. florbal, fotbal, jezdectví apod.                
        odměna od 4 500,- Kč/5 dní, obědy + svačiny 2x denně v hodnotě 600,- Kč  

 
 Zdravotník + práce na PC: (absolvent SZŠ, medik od 2. ročníku, absolvent zdravotního kurzu)   
     ošetřování drobných úrazů, tvorba diplomů, focení, administrativa apod., kontrola pitného režimu  

         odměna 4 000,- Kč/5 dní, obědy + svačiny 2x denně v hodnotě 600,- Kč  
   

 Pomocný instruktor (od 16 let):   
         odměna 3 500,- Kč/ 5 dní, obědy + svačiny 2x denně v hodnotě 600,- Kč  

 
 Pomocný instruktor + zároveň trenér s licencí v jedné osobě (od 16 let):   

         odměna od 3 900,- dle domluvy  
         (odvíjí se od vaší praxe, zkušeností, příp. licencí apod.)   
 
 Skladník (od 18 let) - péče o sklad a areál:  

         odměna 3 700,- Kč/ 5 dní, obědy + svačiny 2x denně v hodnotě 600,- Kč  
 

 Asistent k dětem se speciálními potřebami 
         odměna dle dohody   
 
 
 

Zájemci vyplňte dotazník!!!  
najdete jej na www.akademikolomouc.cz v sekci Brigády 

Uložte pod názvem vaše „Příjmení + jméno“ odešlete na emailovou adresu: asc@upol.cz 
 

 

Po obdržení dotazníku budete pozváni na vstupní pohovor. 
 
 

            Chcete se na něco zeptat? asc@upol.cz nebo na tel.: 585 636 451, 52  mob. 775 912 040 
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