Konference Českeho svazu dracích lodí a seminar teoreticke casti
trenerske licence Č
Datum: sobota 14.3.2020
Místo konání: Kamenice 5, Brno – Bohunice, Univerzitní kampus Bohunice MUNI,
budova A11 – III. podlaží, posluchárna 306
https://goo.gl/maps/xV5XidnEcfayz8Ey8
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na pravidelnou konferenci Českého svazu dračích lodí, na kterou
následně naváže seminář teoretické části trenérské licence C pro dračí lodě.

Konference Českeho svazu dracích lodí
Začátek: 9:30
Předpokládaný konec: okolo 12. hodiny
Na konferenci Vám výkonný výbor ČSDL a STK DL ČSK shrne sezónu 2019, odprezentuje zásadní
novinky týkající se sezóny 2020, a v případě času naváže diskuse k jednotlivým bodům.
Konkrétní body Vám budou zaslány před konáním konference.

Seminar teoreticke casti trenerske licence Č pro drací lode
Začátek: 13:00, Předpokládaný konec v 17:15
Poplatek: 800Kč/os
Program (pauzy zahrnuty):
• 13:00 – 14:30 Základy sportovního tréninku a technické základy pádlování – Mgr. Petr Štěrba
• 14:30 – 16:30 Bezpečnost a první pomoc – Vodní záchranná služba Brno
• 16:30 – 17:15 Organizační struktura a pravidla – Mgr. Lucie Kotoučová a Jiří Přikryl
Na tento seminář navazuje praktická část – účast na jarním, nebo podzimním tréninkovém kempu, na
kterém se budou účastníci semináře podílet na tréninkovém procesu.
Zakončení procesu získání licence bude formou tvorby prezentace na zadané téma.
Více o trenérských licencích naleznete na: http://www.csdl.cz/dulezite-dokumenty/

Organizacní informace
•
•
•
•
•
•

Konference je otevřena a určena bezplatně všem zájemcům
Poplatek za trenérský seminář je možné uhradit pouze v hotovosti na místě
Přihlášky ke konferenci i semináři zasílejte na email info@csdl.cz
V případě dotazů zašlete mail na email jiri.prikryl@csdl.cz nebo tel. na +4207248899683
Občerstvení NENÍ zajištěno, v areálu i v blízkosti mnoho možností stravování
Parkování je možné pouze mimo areál UKB, doporučeno je nákupní centrum naproti areálu
nebo parkoviště z ulice Akademická
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