ČGF – KSK SG PLZEŇSKÉHO KRAJE
pořádá

školení trenérů III. třídy sportovní gymnastiky
pro ženské i mužské složky, které se uskuteční:
I. blok:
II. blok:

pátek 22. 3. 2019 – neděle 24. 3. 2019
sobota 6. 4. 2019 nebo neděle 7. 4. 2019 (bude upřesněno)

Pořadatel:

ČGF – KSK PLZEŇSKÝ KRAJ ve spolupráci s TJ Sokol Plzeň 1 a TJ Sokol
Domažlice

Místo:

TJ Sokol Plzeň 1, Štruncovy sady 493/1, 301 00 Plzeň

Vedoucí školení:

Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. (sgkrajplzen@centrum.cz, tel. 775 938 716)

Lektoři:

ThDr. Miroslava Stupková, Th.D. (trenérka II. třídy, rozhodčí I. třídy),
Mgr. Martina Vytisková (trenérka II. třídy, rozhodčí I. třídy)
Ing. Luboš Jan (trenér II. třídy, rozhodčí III. třídy)
Mgr. Petra Šrámková, Ph.D. (trenérka a rozhodčí III. třídy, předseda KSK SG a
členka MK ČGF)
MUDr. Lucie Hirmerová (trenérka a rozhodčí III. třídy, lékařka specializace
rehabilitační a fyzikální medicína)
Mgr. Ing. Martina Soudková (trenérka III. třídy, ekonom, právník)
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (odborný asistent KTV FPE ZČU v Plzni –
psychologie sportu), Mgr. Petr Valach, Ph.D. (didaktik, vedoucí KTV FPE ZČU)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program školení:

viz příloha

Účastnický poplatek:

Ubytování:
Stravování:

1 200 Kč za celé školení účastníci registrovaní nebo evidovaní pod ČGF
1 500 Kč za celé školení účastníci mimo ČGF
700 Kč účastník již s kvalifikací trenér (forma semináře/doškolení)

Účastnický poplatek uhradíte v hotovosti při zahájení školení 22. 3. 2019 v 17.00
hodin (viz program). Každý účastník obdrží potvrzení o zaplacení tohoto poplatku.
Odměny lektorů, občerstvení a nájem tělocvičny budou hrazeny z účastnických
poplatků a z účtu KSK Plzeň.
Je možné v tělocvičně ve vlastním spacím pytli (100Kč) nebo na ubytovně TJ Sokol
Plzeň 1 s ložním prádlem (200Kč) – uveďte prosím v přihlášce
Každý účastník si zajišťuje sám (cca 5min chůze z tělocvičny je centrum města),
možnost snídaní i večeří v tělocvičně – malá kuchyňka v suterénu tělocvičny.
Občerstvení zajištěno (káva, čaj).

Pro praktickou část školení (sobota i neděle) je možno si vzít do tělocvičny závodnici/závodníka. Pro
demonstrace budou osloveni také gymnasté a gymnastky TJ Sokol Domažlice, TJ Sokol Plzeň 1.
Jak se přihlásit?
1) Vyplňte přílohu Přihláška školení trenér III.třídy SG 2019 a pošlete na sgkrajplzen@centrum.cz.
2) Vyplňte přílohu Protokol k registraci a pošlete na stejnou adresu (číslo oddílu je v GIS), foto je
možné zaslat rovněž v el. formě nebo přinést na školení průkazovou fotografii.
3) Na Vámi uvedeném emailu očekávejte případné další instrukce.
Co s sebou?
- psací potřeby a blok, cvičební oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny, pití, svačinu, v ideálním
případě vytisknutý Závodní program žen/mužů
- průkazovou fotografii a protokol k registraci (pokud neodešlete elektronicky)

Kvalifikační řád:
- vyjádřením dosažení cíle je udělení příslušného osvědčení. Osvědčení je dokument opravňující jeho nositele k
provádění činnosti v daném oboru. Osvědčení vydává ČGF.
- platnost kvalifikace trenér je trvalá
- kritérium pro získání kvalifikace je 18 let (poznámka: účastnit školení se mohou i mladší, ale osvědčení obdrží až po
dovršení 18 let)
V případě, že účastník úspěšně absolvuje školení, řádně vyplní PROTOKOL K REGISTRACI a přiloží
FOTOGRAFII pasového formátu, bude mu na tomto základě vystaveno „osvědčení“ a „registrační průkazka“ pouze
pokud, je řádným členem ČGF (za oddíl, nebo jako Individuální člen).
Pokud zaškrtne v protokolu „bez registrace“, bude mu vystaveno pouze „osvědčení“

V případě většího zájmu o školení jsme nuceni omezit kapacitu přihlášek na 50 účastníků.
Případné další dotazy jsou možné na vedoucí školení na email (sgkrajplzen@centrum.cz) nebo telefonicky
(775 938 716).

Petra Šrámková
předseda KSK SG ČGF Plzeň

Jan Chrudimský
předseda metodické komise ČGF

