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Název: Základy veslování 
 

 

 
 

Termín: 13. 10. – 15. 12. 2020 (kurz bude probíhat každý týden; přihlášky do .) 
 

Místo: Loděnice Bohemians Praha  

Zájemci: Určeno pro studenty UK i veřejnost – začátečníky i pokročilé veslaře, kteří se 
chtějí naučit základy veslování anebo se ve veslování chtějí zdokonalit.  
Zájemci kontaktujte Dr. T. Macase (macas@ftvs.cuni.cz) 

Rozsah: 10 výukových jednotek /zimní semestr  

Zahájení: 13. 10. 2020 v 15:00 v loděnici Bohemians 

Zakončení: 15. 12. 2020 v loděnici Bohemians 

Výstup: Osvědčení o absolvování  
 

Popis kurzu 
(program): 

Účastníci kurzu budou v teoretických přednáškách a praktických lekcích 
seznámeni se základy techniky veslování na veslařském trenažeru, chování 
a jízdě na větších veslařských lodích. 

Cena: 500 Kč / za celý kurz v průběhu 1 semestru 
- cena zahrnuje: využívat zázemí loděnice, šatny, sprchy, veslařské 

trenažery, veslařské lodě 

Kontakt a 
informace: 

macas@ftvs.cuni.cz  

 

http://www.vkbohemians.cz/
mailto:macas@ftvs.cuni.cz
mailto:macas@ftvs.cuni.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA 

NEJPOZDĚJI DO 6. 10. 2020 
 

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

Potvrzení o přijetí přihlášky a bankovní spojení pro platbu kurzovného obdržíte obratem na Vaši e-

mailovou adresu. Vzhledem k tomu, že se jedná výuku, která je novinkou, je možno se přihlásit i 

během semestru. Kurz je určen pro úplné začátečníky i pokročilé veslaře. 

Závazně se přihlašuji na Kurz Základy veslování v termínu 13. 10. – 15. 12. 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 (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) 

mailto:macas@ftvs.cuni.cz

