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

Školení Instruktorů vodní turistiky a raftingu

Termín:

Květen–září 2018 (při ucelené skupině min. 6 osob možnost domluvy)

Zájemci:

Určeno pro odbornou veřejnost; zájemci kontaktujte pí. Pánkovou
(pankova@ftvs.cuni.cz)

Rozsah:

Obecná teorie 50 hodin + dva kurzovní bloky (dotace celkem 150 hodin)

Výstup:

Osvědčení o profesní kvalifikaci v oboru kanoistika, které opravňuje
absolventa k získání ŽL

Popis kurzu:

Praktická část kurzu obsahuje blokovou výuku v pětidenním termínu v Troji +
4 denní vodáckou akci v Rakousku. V této části probíhá výuka odborných
teoretických témat (např. výzbroj a výstroj, rafting a modelové krizové situace,
technika a taktika ovládání plavidel na divoké vodě, příprava vodácké akce
atd.) V praktických lekcích se nacvičuje technika a taktika jízdy na kánoi,
kajaku, raftovém člunu, eskymácké obraty a záchrana v praxi.
Obsahem obecné, teoretické části kurzu jsou základy anatomie, fyziologie,
pedagogiky, psychologie a sportovního tréninku.

Plánované
místo konání:

Praha, slalomový kanál Troja
Rakousko, řeka Salza

Cena:

cca 12 000 Kč
- cena zahrnuje: kurzovné a půjčovné vodácké výstroje a výzbroje
- cena nezahrnuje dopravu, ubytování, stravu

Kontakt a
informace:

poldrich@seznam.cz, pankova@ftvs.cuni.cz

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA = NÁVRATKA
NEJPOZDĚJI DO 30. 3. 2018
Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na
Vaši e-mailovou adresu.

Závazně se přihlašuji na Školení Instruktorů vodní turistiky a raftingu
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)

