
 

Ing. Gabriela Machová    Radka Mothejzíková 
vedoucí komise VG MR ČASPV   mothejzikova@caspv.cz , +420 777 031 450 
 

Česká asociace Sport pro všechny 

 

P O Z V Á N K A 
ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ GYMNASTIKY III. TŘÍDY 

školení je určeno instruktorům SPV III. třídy a dalším zájemcům o tuto specializaci 
 
 

Pořadatel  Komise VG MR ČASPV 
Vedoucí akce  Ing. Gabriela Machová – vedoucí komise VG MR ČASPV 
 
1. konzultace  POZOR, KOMBINOVANÁ VÝUKA 

- pátek 08. 10. 2021 (od 16:45 do 21:00)  
  distanční výuka, připojení on-line 
- sobota 09. 10. (od 8:30 do 20:30), neděle 10. 10. 2021 (od 8:00 do 16:00) 
  prezenční výuka, Praha, místo bude upřesněno  
 

2. konzultace  26. 11. – 28. 11. 2021 (typ výuky a místo v Praze, budou upřesněny) 
 
Ubytování Je možné zajistit v objektu ČASPV. Lůžko s povlečením: 300 Kč/osoba/noc 

(počet míst je omezen), nebo v tělocvičně ve vlastním spacáku, podmínky 
upřesníme. 
 

Stravování   Není zajištěno. V blízkosti objektu jsou prodejny potravin a restaurace. 
    
Program Podrobný obsah školení obdržíte po přihlášení. Program zahrnuje přednášky 

a praktická cvičení ze základní gymnastiky, akrobacie, fyziologie, anatomie, 
pedagogiky a psychologie. 

 
Přihláška      zašlete nejpozději do 24. 09. 2021 prostřednictvím Kalendáře akcí: 

http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1821-skoleni-instruktoru-gymnastiky-
iii-tridy-1-konzultace.html nebo mailem na mothejzikova@caspv.cz   

 

Účastnický poplatek 2490 Kč pro členy ČASPV (dotovaná cena), 4950 Kč pro ostatní 
Člen ČASPV uplatňující výhody členství musí být v evidenci ČASPV v roce 
2020 a mít zaplaceny členské příspěvky za rok 2021 nejpozději 30 dní 
před uzávěrkou přihlášek. (Cena zahrnuje obě konzultace)  
 
Číslo účtu: 53437011/0100, variabilní symbol 100 704 21 
(do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést svoje jméno) 
Účastnický poplatek uhraďte převodem nejpozději do 24. 09. 2021 

  
S sebou vezměte Obuv a oblečení do tělocvičny, psací potřeby.  
 
Bližší informace ke školení a rozvrh lekcí 1. konzultace budou zaslány po uzávěrce přihlášek. 
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Přihláška na školení Instruktor gymnastiky III. třídy  

08. – 10. 10. + 26. – 28. 11. 2021 
 

Jméno a příjmení: 
 
 

Kraj, odbor SPV, TJ 
 
 

Adresa: 
 
 

E - Mail: 
 (nutné) 

Telefon:                            

Datum narození: 
 
                                    

ubytování na lůžku            ano         ne 
ubytování ve spacáku        ano         ne   

Člen ČASPV            ano         ne  Poznámka: 
  

■  Vyplněním přihlášky Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se přihlásil/a, pro účely 

publikace těchto fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu 
rozhodnutí oznámím pořadateli písemně před konáním akce. ČASPV při administraci údajů účastníků postupuje 
v souladu se zákony: Zákon 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 

 
 
 
STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 

ZRUŠENÍ AKCE: 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce 

přihlášeným účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data 

zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 

4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, 
doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné 
výši. 

      4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

      4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí 

           za sebe náhradu, platí pro vzdělávací akce následující storno poplatky: 

      a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku 

d) omluva v den akce 100% storno poplatek. 


