FAČR ve spolupráci s TMK Královehradeckého KFS a OFS Jičín
pořádá školení trenérů FAČR C - licence
Délka studia C - licence čítá dohromady 20 hodin teoretické a praktické výuky a 2 ukázkové
tréninkové jednotky nad rámec dvoudenního bloku výuky.
Lokality teoretické výuky: SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum Hlušice
Lokalita praktické výuky: Tělocvična SŠTŘ Nový Bydžov, případně areál TJ Hlušice
Blok výuky: sobota 15. 1. 2022 (8.00 - 18.00 hodin), neděle 16. 1. 2022 (8.00 - 18.00 hodin)
Součástí trenérského kurzu jsou dva ukázkové tréninky. O termínu konání ukázkové TJ budou včas
informováni přihlášení účastníci.
Výuka bude zahájena v sobotu 15. 1.2022 v 8.00h v areálu SŠTŘ Nový Bydžov, výukové centrum
Hlušice. Prezence 7.45 - 8.00h.
V případě, že vzhledem k přijatým opatřením Vlády ČR proti šíření koronaviru nebude možné
uspořádat kurz prezenční formou v uvedeném termínu, proběhne kurz online, nebo případně bude
určen náhradní termín!!! Informováni v tom případě budou přihlášení účastníci na mailovou
adresu, která bude uvedena v přihlášce.
Cena kurzu je 1.500,- Kč. V této ceně je zahrnut (pronájem učeben, hřiště, odměny lektorů, studijní
materiál, občerstvení, oběd).
Platba kurzovného proběhne převodem na účet OFS Jičín číslo 2582473359/0800 oproti vystavené
faktuře za všechny účastníky oddílu najednou. Bude fakturováno po 31. 12. 2021. Za řádně přihlášené
účastníky, kteří se následně nedostaví na kurz, se peníze vracet nebudou.
Přihlášení na kurz je možné elektronicky pod následujícím odkazem:
Kurzy Fotbal.cz
Uchazeči o studium si s sebou na kurz přinesou
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• fotografii pasového formátu
• tréninkové oblečení a obuv
• Certifikát o absolvování on-line licence Grassroots Leader!
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog (Podmínka pro přidělení závěrečného testu)
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