SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK SPEED SKATING UNION
Adress : Za Hornádom 15
052 01 Spišská Nová Ves
SLOVAKIA

TEL.: 421 53 41 663 32
TEL/FAX : 421 53 44 647 56
E-mail: strack@stez.sk

POZVÁNKA
na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – Špeciálnej časti
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v súčinnosti s Prešovskou univerzitou
v Prešove – Fakultou športu a Katedrou telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje špeciálnu časť vzdelávania
trénerov v rýchlokorčuľovaní na ľade a kolieskových korčuliach I. kvalifikačného stupňa.
Dátum I.časti :

9. - 11. 3.2018

Dátum II.časti :

20. – 22. 4. 2018

Miesto konania:

Hotel Šport – Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi, ul T.Vansovej 10,
05201 Spišská Nová Ves

Začiatok:

9.3.2018 o 18 :00 hod
20.4.2018 o 18:00 hod.

Ukončenie :

11.3.2018 o 11:30 hod.
22.4.2018 o 11:30 hod.

Prihláška:

email: strack@stez.sk

Prihláška musí obsahovať: - meno a priezvisko,
- dátum narodenia
- adresa bydliska
- kontakt : tel. + email.
- registrovaný v SRZ - názov klubu
- neregistrovaný v SRZ- označiť neregistrovený
- potvrdenie Fakulty športu Prešov resp. Katedry TV a športu B.
Bystrica o absolvovaní všeobecnej časti.
Účastnícky poplatok:

- registrovaný v SRZ: 10,00 €
- neregistrovaný v SRZ : 30,00 €

Úhrada poplatku:

na účet SRZ : SK 32 5600 0000 0075 0146 9001
uviesť do poznámky meno+ školenie trénerov

Min. počet účastníkov:

10 osôb

Povinná výbava :

frekventanti sú povinný na školenie doniesť :
• športovú výstroj do telocvične,
• športovú výstroj korčule na ľadovú plochu- pri prvej časti,
• športovú výstroj na inline.

Ubytovanie:

SRZ môže zabezpečiť ubytovanie bez stravy v hoteli Šport v cene :
-

Strava:

10,60 € na osobu pri obsadení dvojposteľovej izby dvoma osobami
13,60 € osobu pri obsadení dvojposteľovej izby iba jednou osobou
objednávku zašlite na stez@stez.sk

zabezpečuje si účastník samostatne.

Uzávierka prijímania prihlášok:
Poplatok uhradiť najneskôr:

2. 3. 2018 do 24:00
5. 3. 2018 do 24:00

Za prihláseného sa považuje frekventant, ktorý uhradil poplatok školenia. Tí ktorí v predpísanom
termíne neuhradia poplatok za školenie, nebudú registrovaný ako účastníci.

Školenia sa môžu zúčastniť len frekventanti, ktorí absolvovali všeobecnú časť na
Fakulte športu Prešov resp. Katedre TV a športu B. Bystrica po predložení dokladu o
absolvovaní všeobecnej časti.
Licenciu trénera 1. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou
účasťou na školení všeobecnej a špeciálnej časti počas všetkých dní a po úspešnom
absolvovaní záverečného testu.

V Spišskej Novej Vsi 3.2.2018

Ján Magdoško
predseda zväzu

