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Licenční kurz Instruktor základního snowboardingu (D)

Zodpovědná osoba za akci: Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
Školitelé: Lucie Marklová
Datum akce: 14.–19.12.2022
Cena: 5.600,- Kč
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Počet účastníků: 20
Charakter kurzu /stručný popis:

• Kurz je realizován pod zařízením akreditovaným ČSLŠ a je určen pro širokou veřejnost, trenéry, učitele sportovních
tříd a studenty FTVS UK

• Program kurzu snowboardingu se specializuje na současné trendy v metodice výuky. Výstupem kurzu je získání
kvalifikace Instruktor základního snowboardingu ČSLŠ (D), která je součástí akreditovaného programu Instruktor
snowboardingu a je ekvivalentem osvědčení vydávaného MŠMT a držitele opravňuje k výuce snowboardingu na
školních kurzech, ve sportovních klubech a v komerčních lyžařských školách v celé ČR.

• Účastníci kurzu budou v praktických a teoretických 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 s výstrojí pro snowboarding. Po úspěšném absolvování studenti
FTVS UK mohou požádat o uznání kreditů za volitelný předmět (kód PSPP269).

Sraz: dne 14.12. na horské boudě Na Muldě před večeří (čas bude upřesněn)
Ubytování: Pec pod Sněžkou 34 – horská bouda Na Muldě – středisko UK FTVS
Stravování: Plná penze (první den se začíná večeří, poslední den se končí obědem)
Doprava: Individuální do Pece pod Sněžkou a následně pěšky
Program:
Kurz se skládá z teoretických i praktických částí o celkovém rozsahu 50 hodin
14.12.– Zahájení kurzu, vysvětlení programu kurzu a 1. teoretická přednáška
15.12.–18.12. - Přes den jízda na kopci – úprava techniky jízdy studentů a příprava na zkoušky/zápočty, nauka výuky
snowboardingu a metodické postupy jízd, příprava materiálů na večerní videoanalýzu
19.12.– Závěrečné zkoušky (test, metodický výstup, videoanalýza a praktická zkouška)

Povinné vybavení:   snowboardové vybavení (brýle, helma), psací potřeby, blok na poznámky
Cena: 5.600,- Kč
Cena zahrnuje: kurzovné a pobytové náklady
Cena nezahrnuje: dopravu, skipas a vystavení kvalifikace (doplatek licence činí 1300 CZK)

Vedoucí lektor kurzu: Lucie Marklová, tel. 720 182 330


