ČESKÁ

GYMNASTICKÁ FEDERACE

ZÁTOPKOVA 100/2, 160 17 PRAHA 6
IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1724809504/0600
_______________________________________________________________________

tel./fax: +420 242 429 260
tel.:
+420 233 017 434

e-mail: cgf@gymfed.cz
web:
www.gymfed.cz

V Praze dne 19. 2. 2018

POZVÁNKA
školení trenérů sportovní gymnastiky mužů a žen III. a II. třídy
Zlín: 9. 3. – 11. 3. 2018 a 23. 3. – 25. 3. 2018
Místo:

Gymnastika Zlín, Nábřeží 3754, Zlín (praktická část)
Městská sportovní hala Zelené, Dukelská 5413, Zlín (teoretická část)

Program:

Školení je společné pro trenéry sportovní gymnastiky III. třídy a II. třídy mužů a žen.
Školení mohou absolvovat i trenéři s platnou licencí jako tzv. „kondiční školení“ za účelem získání
nových informací bez udělení certifikátu o absolvování školení. Školení trenérů má omezenou kapacitu,
prioritu mají trenéři účastnící se školení za účelem získání kvalifikace.
Podrobný program kurzu bude zveřejněn na webu ČGF po uzávěrce přihlášek.

Lektoři:

Jan Chrudimský, Jan Komrska, Kateřina Vlková a další

Přihlášky:

do pátku 2. 3. 2018 na sekretariát ČGF na e-mail vojackova@gymfed.cz
a v kopii na e-mail info@gymnastikazlin.cz

Ubytování:

Na vlastní náklady. Ubytování je možno zamluvit prostřednictvím pana Jiřího Korce:
info@gymnastikazlin.cz, v tomto případě se jedná o cenu 300,- Kč/os./noc v ubytovně v Městské
sportovní hale Zelené, kde bude probíhat teoretická část školení.
Poplatek za ubytování bude uhrazen na místě v hotovosti.

Stravování:

Individuálně na vlastní náklady. Možno kompletně zajistit přímo v místě ubytování (zájem
o snídaně nutno nahlásit společně s přihláškou).

Cestovné:

Na vlastní náklady.

Cena:

školení trenérů III. třídy SG

1.500,- Kč

školení trenérů II. třídy SG

2.500,- Kč

kondiční školení trenérů SG

1.000,- Kč

S sebou:

cvičební úbor a obuv do tělocvičny, poznámkový blok, 1x pasovou fotografii

Vedoucí školení:

Jan Chrudimský, tel.: 606 655 151, e-mail: chrudimsky@ftvs.cuni.cz

Platba musí být zaslána na bankovní účet ČGF č. 1724809504/0600 neprodleně po doručení potvrzení
o uskutečnění školení (dle přihlášek, nejpozději v pondělí 5. 3.). V středu 7. 3. 2018 musí být na výše uvedené emaily doručeno vámi zaslané potvrzení o zaplacení školení (potvrzení o bankovním převodu). Minimální počet
účastníků je 10. V případě, že nebude minimální počet naplněn, vyhrazuje si organizátor právo školení zrušit a to
bez náhradního termínu.

Jan Chrudimský, v. r.

Roman Slavík, v. r.

vedoucí školení

předseda ČGF
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