
 

Radka Mothejzíková, mothejzikova@caspv.cz , +420 777 031 450 
Mgr. Jarmila Stránská, vedoucí Komise PD a RD 

ČESKÁ ASOCIACE 
SPORT PRO VŠECHNY 

Pořadatel: komise předškolních dětí a rodičů s dětmi Metodické rady ČASPV 
Vedoucí akce: Marie Chrástová, členka komise PD a RD Metodické rady ČASPV 

Lektoři: Mgr. Jiří Buben, Ph.D., Mgr. Martina Poláková, Vlaďka Švecová 

Místo: 
ZŠ logopedická, tř. Svornosti Olomouc 

Termín: 
1. října 2022 

Prezence: 
8:30 – 9:00 v budově školy 

Zahájení:  
9:00 v tělocvičně ZŠ 

Ukončení:  
14:30 tamtéž 

Stravování není zajištěno  
Cestovné na vlastní náklady 

 

Přihlášky zašlete  
do 20. 9. 2022 prostřednictvím www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/ 

 nebo e-mailem: mothejzikova@caspv.cz (viz přihláška níže) 
 

Účastnický poplatek: 
Platba předem: 490,- Kč/ člen ČASPV, 750,- Kč/ostatní 

Úhrada převodem na účet nebo složenkou nejpozději do 25. 09. 2022 
Číslo účtu: 53437011/0100, variabilní symbol 100 203 22 

Do zprávy pro příjemce napište, prosím, svoje jméno! 

 

(Člen ČASPV uplatňující výhody členství musí mít zaplaceny členské příspěvky za rok 2020 a 2021) 

 

 

 

 

POZVÁNKA na seminář pro instruktory PD a RD 
Akce je dále vhodná pro učitelky v MŠ a ostatní zájemce, kteří pracují s dětmi. 

 
  

 

 
 

Zdravotní tělesná výchova s prvky Pilates u předškolních dětí 
Základní gymnastika v předškolním věku 

Drum sticks - pohybové hrátky s paličkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

  

   

 
 

 
 
 

S sebou vezměte: cvičební úbor a obuv do tělocvičny, členové ČASPV instruktorský průkaz. 
Popis cesty: Autem: GPS 49.5930436N, 17.2348447E Z hlavního nádraží: autobusem č. 19 nebo č. 12  
na zastávku Foersterova, pošta, pokračuj ve směru jízdy přes křižovatku, přejdeš 2 bloky, vpravo mezi 
nimi je jednopatrová budova ZŠ /asi 5 min. chůze. 

2 kreditní body 
+ osvědčení 

Hrajeme si, cvičíme, tělíčka si tužíme 
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Přihláška na seminář PD a RD - Olomouc, 1. října 2022 
Jméno a příjmení: 
 
 

Odbor SPV:  
 

Region:  
 

Datum narození: 
 

Kraj:  
 

Adresa: 
 
 
PSČ:  

E - Mail: 
  

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. 
 

 

 

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.  

 

 


