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

Základní kurz in-line bruslení

Termín:

8.–10. 9. 2017 (závazné přihlášení do 30. 8. 2017)

Zájemci:

Určeno pro začátečníky i pokročilé in-line bruslaře, kteří se chtějí zdokonalit a
získat nové poznatky pro výuku jízdy na in linech. Určeno pro pedagogické
pracovníky a odbornou veřejnost.
Zájemci kontaktujte pí. Pánkovou (pankova@ftvs.cuni.cz)

Místo:

Praha: FTVS & Ladronka

Rozsah:

3 dny (dotace 24 hod)

Zahájení:

8. 9. 2017 ve 14 hod na UK FTVS v Praze

Ukončení:

10. 9. 2017 v 17 hod na Ladronce

Vybavení:

Vlastní in-line brusle, cyklistická přilba, ochranné pomůcky

Výstup:

Osvědčení o absolvování kurzu

Popis kurzu:

Výuka je zaměřena na nácvik i zdokonalování techniky jízdy, využití herních
programů při výuce na in-line bruslích a kondiční přípravu, určenou pro rozvoj
všech pohybových schopností. Absolventi kurzu by měli být schopni naučit
správnou a bezpečnou techniku, aplikovat program na in-line bruslích v rámci
pohybových aktivit u různých věkových kategoriích v programech školní
tělesné výchovy i u sportovců v různých sportovních odvětvích.

Cena:
Kontakt a
informace:

1 500 Kč (cena zahrnuje: kurzovné)
pankova@ftvs.cuni.cz, gnad@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. 8. 2017
Prosím odešlete mailem na pankova@ftvs.cuni.cz.
Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte obratem na Vaši e-mailovou adresu.

Závazně se přihlašuji na Základní kurz in line bruslení v termínu 8.–10. 9. 2017:
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)

