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Název: Instruktor základního snowboardingu (prodl. kvalifikace) 
 

 
 
 
Termín: 22.–24. 1. 2021 (závazné přihlášení do 10. 1. 2021) 

Zájemci: Určeno pro držitele kvalifikace Instruktor základního snowboardingu i 
pedagogické pracovníky.  
Zájemci kontaktujte pí. Havlovou (havlova@ftvs.cuni.cz)   
 

Místo: Bouda na Muldě, Pec pod Sněžkou 
 

Doprava:  Individuální do Pece pod Sněžkou, dále pak asi 45 min pěšky směr Pražská bouda 
 

Zahájení: 
 

22. 1. 2021 ve 13:00 v místě ubytování 

Ukončení: 
 

24. 1. 2021 v průběhu odpoledne v místě ubytování 

Stravování: Začíná první den večeří a končí poslední den obědem 
 

Rozsah: 2,5 dne kurzovní výuky (dotace 20 hod) 
 

Výstup: Bude vystaveno osvědčení o absolvování a prodloužena platnost průkazu 
Instruktor základního snowboardingu. 
  

Popis kurzu: Účastníci kurzu budou v teoretických přednáškách a praktických lekcích 
seznámeni s vývojovými tendencemi v jízdě na snowboardu, změnách v 
kvalifikacích, problematice výuky snowboardingu na školních kurzech a s prací s 
videotechnikou při výuce a zdokonalování techniky jízdy.  

 
 

mailto:havlova@ftvs.cuni.cz
https://mapy.cz/s/1Ma0A
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Cena: 3 100 Kč (může se nepatrně změnit, zájemcům bude upřesněno) 
- zahrnuje: ubytování, plnou penzi a kurzovné 

- nezahrnuje: dopravu (individuální), vleky a lanovky  

 
Přihláška:  Na kurz je třeba se závazně přihlásit online přihláškou. 

Pro studenty UK: 
1. Přihlásit se do SISu 

2. Otevřít možnost „Přijímací řízení“ 

3. Záložka „Programy CŽV“ 

4. Zadat kód 4461 

5. Rozkliknout detail kurzu a „podat přihlášku“ 

Pro veřejnost přes odkaz ZDE! 
Přihlášku vyplňte nejpozději do 10. 1. 2021 Informace k platbě (bankovním 
převodem 3 100 Kč) obdržíte emailem po správném vyplnění přihlášky.  
Kopii platebního příkazu zašlete mailem na havlova@ftvs.cuni.cz. 

 
Kontakt a 
informace: 

havlova@ftvs.cuni.cz,  gnad@ftvs.cuni.cz 
 

 
 
 

 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=4160c4cd1337014f4f141e6abcaaf8ef&tid=&do=kurzy&zobraz=1&ffak=&fkod=4461&fkeywords=&zobraz=Zobraz#vysledky
mailto:pankovablanka@gmail.com
mailto:havlova@ftvs.cuni.cz
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INFORMATIVNÍ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 
NEJPOZDĚJI DO 10. 1. 2021 

 

Prosím odešlete mailem na havlova@ftvs.cuni.cz. 

Přihlašuji se na kurz Instruktor základního snowboardingu (prodl. kval.) v termínu 22.–24. 1. 2021: 

 

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 (prosím zaškrtněte): 

 úhradou zaslané faktury = viz fakturační adresa 

 zašlu na účet – POŽADUJI * /  NEPOŽADUJI *  daňový doklad 

* = zaškrtněte prosím 

 

 

Datum: ………………………….     Podpis: …………………………………. 

(při úhradě fakturou razítko organizace/pracoviště) 

 

 

mailto:havlova@ftvs.cuni.cz

