Okresní fotbalový svaz Příbram
Gen. R. Tesaříka 162
Příbram I
261 01 Příbram

Školení trenérů C - licence
TMK Okresního fotbalového svazu pořádá školení trenérů C - licence.
Délka studia C - licence čítá dohromady 23 hodin teoretické a praktické výuky.
Lokalita výuky - Základní škola , Prokopská 337,Příbram VI. - Březové Hory a fotbalový areál
1. FK Příbram
Blok výuky:
pátek 28.02.2014 (14:30 - 15:00 hodin prezentace), (15:00 - 21 :00 hodin - ZŠ Březové Hory)
sobota 01.03.2014 ( 09:00 - 19:00 hodin ) - areál 1.FK Příbram, ZŠ Březové Hory
neděle 02.03.2014 ( 09:00 - 19:00 hodin ) - areál 1.FK Příbram, ZŠ Březové Hory
Cena kursu je 1.000,- Kč. V této ceně je zahrnut pronájem učeben, haly, hřiště, učební
pomůcky, odměny lektorů a průkaz trenéra C - licence.
Platba kurzu bude hrazena:
záloha 500,- Kč s podáním přihlášky to buď v hotovosti proti příjmovému dokladu na
sekretariátě OFS Příbram a nebo na účet 246334350 / 0300, variabilní symbol ID žadatele
Doplatek 500,- Kč v hotovosti při prezenci, proti příjmovému pokladnímu dokladu.
V rámci školení bude probíhat i doškolení stávajících trenérů C - licence. Rozsah bloku výuky
doškolení je 8 hodin. Který termín se zúčastní trenéři doškolení bude oznámeno do 1.12.2013.
Cena kursu pro doškolení trenéru C - licence je 500,- Kč. V této ceně je zahrnut pronájem
učeben, haly, hřiště, učební pomůcky, odměny lektorů a průkaz trenéra C - licence. Platba
kurzu bude hrazena v hotovosti, při prezenci, proti příjmovému dokladu.
Uchazeči o studium si sebou na kurs přinesou:
 občanský průkaz (pas)
 výpis z rejstříku trestů (originál-max. 3 měsíce starý)
 prohlášení o své zdravotní způsobilosti k účasti na kursu
 tréninkové oblečení a obuv.
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