Trenérsko-metodická komise ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 608 678 848
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600
E-mail: tmk@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Praze dne 7. května 2019

Určeno pro:
Členskou základnu ČSKe,

Pozvánka na hlavní školení všech trenérských tř íd 2019 (7 kreditů)
Vážení členové,
Dovolte mi Vás pozvat na hlavní školení trenérů pořádané TMK ČSKe, které se bude pořádat
v termínu 7. – 9.6.2019 v Praze. Absolvování hlavního školení je možné pouze v celé jeho
části a je hodnoceno 7 kredity a je zároveň povinné k prolongaci či udělení všech
trenérských licencí (podmínky k udělování trenérských licencí viz. TMK směrnice 2018).
Termín:

7. 6. 2019 - 9. 6. 2019

Místo konání:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, 162 52

Čas:

Prezentace - pátek 7. 6. 2019 v 16:30 hod
Zahájení školení- pátek 7. 6. 2019 v 17,00 hod

Poplatky:

2.000,-Kč

(Platba je možná pouze prostřednictvím databáze, není možná úhrada v hotovosti na začátku školení)

Kapacita:

Upozornění na omezenou kapacitu 45 osob.

(V případě přihlášení většího počtu účastníků než 45 osob je rozhodující datum registrace a přijetí platby. Ostatní
přihlášky nad uvedený limit jsou brány jako neplatné. V případě přijetí platby za neplatnou přihlášku bude platba
vrácena na základě dobropisu.)

Poznámka:

Formou semináře se mohou tohoto školení zúčastnit i ostatní členové
ČSKe.

Ubytování:

1) hostel UK FTVS (http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-169.html)
2) hotel Krystal (http://hotel-krystal.eu/)

Přihlášky a poplatky se provádí přes systém ČUBU a to nejpozději do 4.6.2019 na adrese:
http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze&detail=242 (registraci musí provést na
základě přihlášení do systému statutární osoba klubu a funguje stejným systémem jako
přihlášení na soutěže).
UPOZORNĚNÍ!
Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím
přihlašovací databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň
uhradit celkovou cenu za školení/seminář, a to i za předpokladu, že se školení/semináře
nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě
písemného souhlasu Českého svazu karate, z.s., nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O
vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů od
data konání akce na sekretariát svazu (info@czechkarate.cz)

Za trenérsko-metodickou komisi

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Člen TMK ČSKe
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