
 

 

Poznávej, pracuj a bav se v Americe! 

Přihlas se do jednoho z programů Camp Leaders a Resort Leaders a zažij skvělé léto ve vybraném 

americkém táboře nebo resortu. Setkáš se s lidmi z celého světa, poznáš novou kulturu a zlepšíš si 

angličtinu. O tom, že naše programy nejsou jen o práci, se přesvědčíš během měsíce cestování po 

USA. 

Americké tábory mají za sebou dlouhou a zajímavou historii a řada z nich funguje bez přestávky více 

než sto let. O pokračování tradice svědčí fakt, že každý rok stráví prázdniny v jednom z 10 000 táborů 

přes 10 milionů dětí. Jejich úspěch není náhoda a spočívá především v perfektní organizaci aktivit pro 

děti v příjemném prostředí. 

Camp Leaders spolupracuje pouze s tábory, které jsou prověřené Americkou táborovou asociací a 

nabízí Ti unikátní příležitost poznat jejich rozmanité mezinárodní prostředí. Velká část z nich je 

soustředěna na východním pobřeží v okolí metropolí, ale několik se nachází i u Velkých kanadských 

jezer, na západním pobřeží nebo ve Skalnatých horách. Každý tábor je jiný, ale obecně je lze rozčlenit 

do několika kategorií: nadační, soukromé, náboženské, rodinné, skautské či tábory pro sociálně slabší 

a pro duševně a tělesně postižené.  

Program Resort Leaders byl původně součástí programu Camp Leaders, ale s rychle rostoucí 

popularitou tohoto programu mezi studenty a přibýváním resortů, které s námi chtějí spolupracovat, 

jsme se rozhodli tyto dva programy oddělit. Americké resorty se od tábora liší, ale základní principy 

programu zůstávají stejné. 

Spolupracujeme s prověřenými prestižními hotelovými a rekreačními resorty, které svým zákazníkům 

poskytují jen ty nejlepší služby. Většina resortů se nachází na východním pobřeží nebo v okolí Velkých 

kanadských jezer a jsou velice oblíbené zejména kvůli jejich umístění v přírodě. Americké resorty jsou 

populární zejména v letních měsících, kdy jsou střediska plně obsazena.  

Neváhej a registruj se  

Do programu se můžeš zaregistrovat na stránkách www.campleaders.com a www.resortleaders.com.  

Co programy zahrnují?  

 Zajištění bezpečné pracovní pozice před odletem 

 Zpáteční letenku (Prahy/Vídeň - USA - Praha/Vídeň) 

 Bezpečnou přepravu z letiště v USA do místa práce 

 Zdravotní pojištění na 90 dnů 

 Kompletní zajištění a obstarání dokumentů potřebných pro žádost o vízum 

 Možnost uznání praxe (některé studijní obory) 

 Obohacení životopisu 

 Profesionální customer service 

 Fairs – osobní setkání a pohovor se zástupci amerických táborů a resortů v ČR 

 24/7 Emergency linku  

Nejoblíbenější částí programu všech účastníků se bezesporu stalo 30denní volné cestování po 

skončení pracovní smlouvy. Vydělané peníze můžeš použít na poznání USA a společně s novými 

kamarády strávit čas kdekoliv budeš chtít. 

http://www.campleaders.com/
http://www.resortleaders.com/


 

 

 

Aktuální cena programu Camp Leaders je 11.500,-. Cena zahrnuje registrační poplatek ve výši 3 000 

Kč při podpisu smlouvy a zbytek tvoří programová cena splatná až při umístění v táboře. Právě ta se 

s pozdějším datem registrace zvyšuje, proto neváhej a registruj se již v průběhu října 2015. U programu 

Resort Leaders pokud zaplatíš registrační poplatek 3000 Kč a registruješ mezi prvními 50 uchazeči, 

pak Tvé počáteční náklady budou pouze 570 USD, dále pak platba 1500 USD v USA, která je rozdělena 

do dvou splátek v průběhu léta, a platí se na konci července a srpna, tedy tehdy až si na ní vyděláš. 

Navíc všichni naši uchazeči se mohou zcela zdarma zúčastnit 3týdenního intenzivního kurzu 

angličtiny v jazykové škole Hello Academies.  

Pracovní programy 

Personál táborů a resortů tvoří především studenti z celého světa, kteří si mohou vybrat z několika 

druhů práce.  

Camp Leaders program nabízí 3 typy pracovních pozic. Všeobecně nejpopulárnější typ v České 

republice a Střední Evropě je tzv. „Support Staff“ – pomocný personál. Z široké škály pracovních pozic 

můžeš pracovat třeba v kuchyni, prádelně nebo v rámci úklidových skupin. V nabídce jsou také pozice 

pro milovníky čerstvého vzduchu jako zahrádkář, údržbář či řidič. Tuto nabídku vyhledávají všichni, kdo 

nemají zkušenosti s prací s dětmi nebo preferují více manuální činnost. Do života tábora se můžeš 

zapojit více prací v administrativě, tedy v kanceláři. Pokud se rozhodneš pro jednu z pozic Support Staff 

programu, máš možnost uvést v rámci smlouvy alespoň tři typy práce, o které máš zájem. V případě, 

že máš zkušenosti s dětmi, chceš s nimi pracovat a plynule mluvíš anglicky, zvol si program Camp 

Counselor – vychovatel. Práci vychovatele uvítají účastníci, kterým praxe s dětmi pomůže ve škole, 

protože si mohou o pobytu a výuce v táboře vyžádat příslušné potvrzení. Náročnější obdobou 

vychovatele je program Special needs counselor určený pro osoby se speciálními potřebami a jejich 

rodiny. Od vychovatelů se očekává, že budou táborníkům pomáhat při každodenních činnostech nebo 

povedou vybrané aktivity v táboře. U Counselor programů není podmínkou být studentem univerzity. 

Pokud nejsi úplně táborový typ, vyjeď do USA s naším programem Resort Leaders! Obrovské hotelové 

komplexy neboli resorty také nabízí velké množství pracovních pozic od pomocníka v kuchyni, 

hostesky, pomocného číšníka, číšníka u bazénu, pracovníka úklidu, prádelny až po vedoucího aktivit 

a mnoho dalších. Výběr pozice záleží na Tvých předchozích zkušenostech a schopnostech, nicméně 

velkou výhodou programu je, že na začátku práce na jakékoliv pozici předchází úvodní školení a trénink. 

Některé pozice jako hosteska, číšník u bazénu či vedoucí aktivit vyžadují úroveň angličtiny na vyšší 

komunikativní úrovni, jelikož jde o pozice, kde se uchazeč setkává přímo s hosty hotelu. 

  


