Školení trenérů ČSFu licence „B“ (II. třídy)
ve školním roce 2012-13
Český svaz fullcontactu (ČSFu) ve spolupráci s „Českou Unii Bojových Umění“ (ČUBU)
a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS) pořádá v roce 2012-13
školení trenérů licence „B“ (II. třídy) kickboxing.

Školení začíná 14. 9. 2012 v 8:30 hod. v posluchárně P5
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, José Martího 31,
162 52 Praha 6 – Veleslavín

Průběh školení (je rozdílný dle dosaženého vzdělání a to pro „maturanty“ a „nematuranty“)
a) maturanti:
-

6 dnů (celkem 50 hodin) teoretické výuky (vědecký základ) přímo na FTVS, kde vyučují
lektoři z FTVS.
121 hodin výuky specializace (teoretická a praktické část dle AKREDITACE ČUBU)
aplikace probrané teorie do praxe, vyučuje lektor ČSFu. Termín praktické výuky bude
upřesněn v říjnu 2012, po dokončení teoretické výuky na FTVS.

b) nematuranti:
-

to samé jako maturanti
Nematuranti musí absolvovat navíc placený všeobecně vzdělávací kurz v rozsahu 50
vyučovacích hodin (bližší informace se dozvíte při zahájení kurzu).

Vědecký základ sportovního tréninku pro trenéry II. třídy, se bude konat během dvou víkendů vždy
v pátek až neděle: 14. – 16. 9. 2012 a 29. – 30. 9. 2012.
Termín praktické výuky bude upřesněn v říjnu 2012 po dokončení teoretické výuky na FTVS.

Podmínky školení:
-

musí být přihlášeno minimálně 8 - 10 účastníků
závaznou přihlášku zaslat e-mailem na adresu bojova.umeni@seznam.cz, nejpozději do

13. srpna 2012 !!!!!
-

-

zaslat poplatek za teoretickou část kurzu na účet č.: 154961840/0600 ve výši 3.500,- Kč
nejpozději do 13. srpna 2012 (jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo před lomítkem
a dále laskavě uveďte, že se jedná o platbu za teoretickou část trenérského kurzu),
POZOR neplaťte na účet FTVS UK Praha (i v případě, že Vám z FTVS přijde složenka)
pokud se přihlášení z jakékoliv příčiny školení nezúčastní a neomluví se, nebude jim
zaplacená cena kurzu vrácena.

DŮLEŽITÉ:
Poplatek za praktickou část kurzu, bude upřesněn účastníkům individuálně na základě závazné
přihlášky. Cena této částky je úměrně vypočítávána z počtu uchazečů.
Úspěšní absolventi obdrží certifikát trenér licence „B“ (II. třídy) kickboxingu, což je dle současné
legislativy minimální požadavek pro získání živnostenského oprávnění potřebného k provozování
sportovního oddílu.
V Praze dne 13. 07. 2012
Za ČSFu
Petr Václavík
Lektor Specializace

Přihláška na Školení trenérů licence „B“ (II. třídy)
Přihlašuji se tímto závazně na Školení trenérů licence “B“ (II. třídy)
Jméno a příjmení: ……………………..……………………………………………………..
Titul:………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………..………………………………
Rodné číslo:………………………………………………………………………..…………
Adresa:……………………………………………………………………………………….
Telefon:……………………………………………………………………………………….
e-mail:………………………………………………………………………………………...
Oddíl: …………………………………………………………………………………………
*

Dosažené vzdělání : ……………………………………………………………………………
Prosím o doručení jednoho kusu fotografie pasového formátu (je možno zaslat elektronicky
v dobrém rozlišení).
Datum: ……………………….
………………………………
podpis

*

POZOR - DŮLEŽITÉ > v případě, že dosažené vzdělání je maturita, přiložte kopii
maturitního vysvědčení

