Česká asociace
SPORT PRO VŠECHNY

Seminář komise VG MR ČASPV
Visové a podporové nářadí
Seminář je určen instruktorům, trenérům, učitelům tělesné výchovy
a všem dalším zájemcům o základy sportovní gymnastiky
Termín:

neděle 20. ledna 2019

Místo:

Praha, TJ Sokol Praha Vršovice (gymnastická tělocvična)

Vedoucí akce:

Ing. Gabriela Machová

Lektoři:

Mgr. Miroslav Zítko a kol.

Prezence:

od 9:30 hodin

Zahájení:

10:00 hodin

Ukončení:

15:00 hodin

Obsah:

- využití kruhů, hrazdy (ženy) a bradel (muži) pro hry a funkční přípravu
- technika a metodika základních dovedností na kruzích, hrazdě
a bradlech

Přihlášky:

2 kreditní body

do 10. 1. 2019
1. http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/
2. e-mailem na adresu: mothejzikova@caspv.cz
3. nebo poštou na adresu: Radka Mothejzíková
ČASPV, Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Účastnický poplatek:

platba předem: 420 Kč člen ČASPV, ostatní 580 Kč
nejpozději do 11. 1. 2019
č. ú. 53437011/0100
VS 100 701 19 (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno)

Můžete si vzít s sebou vzít vlastní cvičence/demonstrátory (zdarma), nahlaste, prosím,
předem na mothejzikova@caspv.cz (kapacita je omezená).
S sebou:
Cestovné:

cvičební úbor a obuv, instruktorský průkaz ČASPV
na vlastní náklady

Radka Mothejzíková
oddělení metodiky a marketingu ČASPV
777 031 450

Ing. Gabriela Machová
vedoucí komise VG

Přihláška na seminář VG „Visové a podporové nářadí“ 20. 1. 2019, Praha
Jméno a příjmení:
Odbor SPV:
Region:
Datum narození:

Kraj:

Adresa:

E - Mail:

PSČ:

Telefon:

Člen ČASPV

ano

ne

Poznámka:

Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a uskutečnění
akce. Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro účely publikace těchto
fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli
při prezenci.

1.
2.
3.
4.

STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8)
ZRUŠENÍ AKCE:
Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit.
Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce přihlášeným
účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením.
V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data
zrušení akce.
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.

