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

Seminář veslování pro učitele kateder tělesné výchovy

Termín:

22. –25. 10. 2020 (čtvrtek až neděle, přihlášky do 15.10.)

Místo:

Labe aréna Račice u Roudnice nad Labem

Zájemci:

Určeno pro učitele VŠ, studenty a veřejnost – začátečníky i pokročilé veslaře,
kteří mají zájem získat základy pro výuku kondičního veslování.
Zájemci kontaktujte Dr. T. Macase (macas@ftvs.cuni.cz)

Rozsah:

4 dny

Zahájení:

22. 10. 2020 v 10:00 v Račicích, v restauraci na veslařském kanále

Zakončení:

25. 10. 2020 v 15:00

Výstup:

Osvědčení o absolvování

Popis kurzu
(program):

Účastníci kurzu budou v teoretických přednáškách a praktických lekcích
seznámeni se základy veslování na veslařském trenažéru, s manipulací
s veslařským vybavením, se základy techniky párového a nepárového
veslování a s jízdou v posádce na větších veslařských lodích. Kurz proběhne za
součinnosti a podpory ČVS.

Cena:

1600 Kč; cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, dopravu lodí, využití

veslařského kanálu, zázemí loděnice, šatny, sprchy, veslařské trenažery,
veslařské lodě, výuku
Kontakt a
informace:

macas@ftvs.cuni.cz

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA
NEJPOZDĚJI DO 15. 10. 2020
Prosím odešlete mailem na macas@ftvs.cuni.cz.
Potvrzení o přijetí přihlášky a bankovní spojení pro platbu kurzovného obdržíte obratem na Vaši emailovou adresu. Kurz je určen pro úplné začátečníky i pokročilé veslaře.
Závazně se přihlašuji na Školení instruktora kondičního veslování v termínu 22.–25. 10. 2020:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
RODNÉ ČÍSLO:
MÍSTO NAROZENÍ:
E-MAIL:
TELEFON:
NÁZEV ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ):
ADRESA ORGANIZACE (PRACOVIŠTĚ):
- při platbě na fakturu napište fakturační adresu
IČO:

DIČ:

ZPŮSOB PLATBY:
ZPŮSOB PLATBY (prosím zaškrtněte):
•

úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa

•

zašlu na účet – POŽADUJI * / NEPOŽADUJI * daňový doklad

•

zaplatím v hotovosti na sekretariátu katedry Sportů v přírodě
* = zaškrtněte prosím

Datum: ………………………….

Podpis: ………………………………….
(při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště)

