UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31
162 52, Praha 6-Veleslavín
Název:

Instruktor základního snowboardingu

Termín:

14. – 19. 12. 2021 (závazné přihlášení do 29. 10. 2021)

Zájemci:

Určeno pro studenty UK FTVS i odbornou veřejnost a pro DVPP (další
vzdělávání pedagogických pracovníků).
Bližší informace o kurzu (gnad@ftvs.cuni.cz)

Rozsah:

5 dní kurzovní výuky (40 hodin)

Výstup:

Po absolvování kurzu v plném rozsahu bude vystaveno Osvědčení o absolvování Instruktor základního snowboardingu (vhodné pro práci s mládeží v klubech, pro
výuku na školních kurzech, v některých lyžařských školách v ČR).
Pro studenty FTVS po úspěšném absolvování kurzu je možnost zažádat o kredity.

Popis
kurzu:

Účastníci kurzu budou v teoretických přednáškách a praktických lekcích seznámeni
s technikou, metodikou a didaktikou jízdy na snowboardu, s bezpečností a
problematikou výuky snowboardingu na školních kurzech, s prací s videotechnikou
při výuce a zdokonalování techniky jízdy, s výzbrojí a výstrojí pro snowboarding.
Kurz je zakončen zkouškou z praxe a teorie.

Ubytování:

Pec pod Sněžkou 34 – horská bouda Na Muldě – středisko UK FTVS
Bouda na Muldě

Stravování:

Plná penze (první den se začíná večeří, poslední den se končí obědem).

Doprava:

Individuální do Pece pod Sněžkou a následně pěšky.

Cena:

5 400 Kč (zahrnuje kurzovné, metodické materiály + pobytové náklady)
Cena nezahrnuje: dopravu, vleky, vystavení kvalifikace

UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31
162 52, Praha 6-Veleslavín

Přihlášení:

Odesláním vyplněné elektronické přihlášky nejpozději do 29. 10. 2021!
Pro studenty UK:
1. přihlásit se do SISu
2. otevřít možnost „Přijímací řízení“
3. záložka „Programy CŽV“
4. zadat kód kurzu: 3482
5. rozkliknout detail kurzu a „podat přihlášku“
Pro veřejnost přes odkaz: ZDE
Informace k platbě (bankovním převodem) bude zaslána emailem po správném
vyplnění přihlášky. Kopii platebního příkazu zašlete mailem na
forterova@ftvs.cuni.cz. Závazná přihláška do kurzu je až po zaplacení!
Po ukončení přihlášek bude probíhat komunikace pomocí emailu pro podání
upřesňujících informací.
Poznámka: kurz se bude konat při min. počtu 10 osob.

Kontakt a
informace:

gnad@ftvs.cuni.cz
forterova@ftvs.cuni.cz

