Směrnice ČSFu č. 1/2015
Ekonomická směrnice ČSFu pro školení trenérů
a vydávání trenérských licencí
1. Základní ustanovení
1.1. Tato směrnice stanovuje poplatky za školení a vydávání trenérských licencí Českého svazu
full-contactu (dále jen ČSFu).
2. Metodika školení
2.1. Školení trenérů III. třídy mohou organizovat a vykonávat výhradně lektoři ČSFu schváleni
výkonným výborem ČSFu (dále jen VV ČSFu) na základě akreditace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). Postup, metodika a platnost školení trenérů III.
třídy, včetně rozhodnutí o udělení licencí trenérů III. třídy, je plně v kompetenci lektorů
ČSFu.
2.2. Školení trenérů vyšších tříd organizuje a vykonává ČSFu ve spolupráci s Českou unií
bojových umění (dále jen ČUBU), Fakultou tělesné výchovy a sportu (dále jen FTVS), či
jinou akreditovanou autoritou schválenou pro školení trenérů vyšších tříd.
3. Výše poplatků a způsob vybírání poplatků
3.1. Výše poplatků:
a) poplatek za školení včetně vydání licence trenéra III. třídy
2.000 Kč
b) Poplatek za vydání licence trenéra III. třídy na základě doloženého studia
1.000 Kč
c) Poplatky za školení a vydání licencí trenérů vyšších tříd
stanovuje ČUBU
3.2. V případě, že součástí školení jsou doplňkové služby, jako je např. ubytování, stravování
apod., může být poplatek navýšen o náklady spojené s těmito službami, avšak pouze za
předpokladu, že je celková částka poplatku předem uvedena v propozicích školení.
3.3. Pokud VV ČSFu nerozhodne jinak, poplatky se hradí předem na bankovní účet ČSFu.
3.4. V případě, že se uchazeč bez včasné a řádné omluvy neúčastní školení, nebo mu licence
trenéra z rozhodnutí lektora ČSFu nebude udělena, poplatek se nevrací.
4. Odvody z poplatků
4.1. Z poplatků stanovených dle čl. 3.1. a) a b) této směrnice připadá:
a) 75% na úhradu nákladů, náhrad a odměn lektorů ČSFu
b) 25% ČSFu
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Výklad této směrnice provádí VV ČSFu.
5.2. Tato směrnice byla schválena VV ČSFu dne 21. 4. 2015, usnesením č. U17/2015 a nabývá
platnosti dne 22. 4. 2015.
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Jiří Mulač – předseda ČSFu

