Krajský Svaz Stolního Tenisu Olomouc
Školení a doškolení trenérů licence „C“ a „D“
Termín: pátek 26.6.2015 – neděle 28.6.2015
Místo: sokolovna TJ Sokol Čechovice; Čechovická 270/55, Prostějov, 796 04
Časový rozvrh:
Pátek 16:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 12:00 13:00 - 19:00
Neděle 8:00 - 12:00 13:00 -19:00
Program pro jednotlivé licence:
Školení licence „C“: pátek, sobota, neděle.
Školení licence „D“: sobota/neděle. Bude upřesněno na základě přihlášek
Doškolení licence „C“ a „D“: sobota/neděle. Bude upřesněno na základě přihlášek
Lektoři: Ing. Jiří Pischel, MUDr. David Richter, Bc. Jan Beneš
Vzít s sebou:
a) psací potřeby.
b) Pravidla st. tenisu, Soutěžní řád (v případě potřeby bude vytisknut na místě).
c) Pálku na stolní tenis, sportovní sálovou obuv
d) učební texty pro trenéry stolního tenisu.
Možno objednat v přihlášce hlavnímu pořadateli (na základě objednávky bude prodáno v místě konání školení) Cena
učebních textů je 100,- Kč
e) v případě školení licence „C“: průkaz trenéra licence „D“ nebo prohlášení oddílu, že vykonáváte v oddíle
„trenérskou praxi“ ( nutno pro udělení výjimky – „Prominutí KSST z účasti na školení „D“ a možnost se zúčastnit
přímo školení trenéra licence „C“)
v případě doškolení licence „C“ a „D“: průkaz příslušné licence
f) účastnický poplatek stanovený Českou asociací stolního tenisu:
Licence „C“ 600,- Kč.
Licence „D“ 300,- Kč.
Prodloužení licence „C“ před skončením platnosti 200,-Kč.
Prodloužení licence „D“ před skončením platnosti 100,-Kč
Pokud trenér požádá o prodloužení platnosti licence po skončení její platnosti, je povinen se zúčastnit doškolení a
uhradit následující poplatek:
Licence/Doba
propadlé licence
D
C

0,5 - 1 rok

1-2 roky

2-5 let

150,- Kč
300,- Kč

200,- Kč
400,- Kč

250,- Kč
500,- Kč

Občerstvení bude možno zakoupit v místě konání, oběd (není v ceně školení) bude zajištěn v blízké restauraci.
Organizační pracovník: Šťastný Pavel tel:606261526, v případě dotazů volejte v odpoledních hodinách.
Závazné přihlášky zasílejte na email: stastny.p@autorolny.cz a v kopii na email: honzabenes@centrum.cz. Uzávěrka přihlášek
bude 22.6.2015. V přihlášce uveďte jméno, oddíl, stávající licenci s datem platnosti a které školení chcete absolvovat.

