V Olomouci dne 31. březen 2017

POZVÁNKA
na doškolení trenérů ledního hokeje licence B / C + mládež ČSLH
Termín:

21. duben 2017 (pá).

Místo konání:

Společenský dům Prostějov, Komenského 4142/06, Prostějov, www.dsp-pv.cz /přednášky, stravování/,
Zimní stadion Prostějov, U Stadionu 4452, Prostějov, www.dsp-pv.cz /praktická část/.

Sraz:

Společenský dům Prostějov – pátek 21. duben 2017 od 8:15 hod. – prezence,
v 8:45 hod. zahájení vlastní akce, nejzazší čas pro příjezd/příchod.

Ukončení:

pátek 21. duben 2017, cca ve 15:15 hod. k plnému uznání účasti na semináři, ve formě doškolení, je
nutné absolvování minimální části so programu akce, včetně účasti na ledové ploše a dílčího
vyhodnocení semináře.

S sebou:

psací potřeby, poznámkový blok, osobní doklady, nabroušené brusle, přilbu hráče – jinak nebude uchazeč
vůbec vpuštěn na ledovou plochu, rukavice, hokejku, sportovní oblečení k pobytu a pohybu na ledové
ploše a dále vyplněné oba formuláře ČSLH – předány přímo na místě.
Při nesplnění podmínek účasti včetně úhrady účastnického poplatku, nebude frekventant vydáno příslušné
potvrzení o řádné registraci účasti na semináři.
V případě požadavku na výměnu dosavadního TRE průkazu pak ještě navíc nové foto pasového
formátu s uvedením jména, příjmení a celého rodného čísla + starý TRE průkaz, potvrzení o
účasti na minulých doškoleních.

Materiály:

literatura ČSLH a doplňující metodické materiály, určené k semináři, budou účastníkům nabídnuty
při prezenci, přímo na školení od vedoucího akce a jednotlivých lektorů.

Program:

bude připraven, dle směrnice ČSLH k dispozici na učebně, u lektorů.

Definice akce:

definice a pojmenování doškolovacího semináře, včetně bonifikace za účast – bude sdělen vedoucím akce,
přímo na místě, dle Směrnice ČSLH.

Poplatek:

ve výši 500,- Kč (slovy Pětsetkorun), splatný při úvodní prezenci, pořadatel si
vyhrazuje právo poplatek upravit v případě nižšího počtu účastníků – na místě.
V případě žádosti o vystavení nového průkazu je poplatek vyšší o 200,00 Kč.
V případě žádosti o vystavení duplikátu TRE průkazu pak poplatek vyšší o 500,00 Kč.

Potvrzení účasti:

výhradně písemně sekretáři – do čt – 20/04 2017, do 10:00 hod.

Náklady:

z účastnického poplatku a rozpočtu KVV ČSLH jsou hrazeny pronájmy prostor, včetně ledu, zasedací
místnosti/salonku, organizační zajištění, lektoři, učební materiály, stravování.

Vedoucí akce:

Kamil Přecechtěl, předseda TMK KVV, MT 603 330 923, EM precechtel.k@volny.cz.

S pozdravem a přáním úspěšného absolvování semináře
Kamil Přecechtěl, v. r.
předseda trenérsko metodické komise
vyřizuje: Zdeněk Konečný, v. r., sekretář /MT 777 142 738/

Český svaz ledního hokeje
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 93 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz
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