Přihláška na

Školení licence B
Společný základ sportovního tréninku pro týmové hry
5. - 7. února a 19. - 21. února 2016 ve Sportovním Centru Nymburk
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Sport:
Klub:
Rok získání licence trenér 3. třídy (licence C)
Rok složení maturitní zkoušky

ragby

Na semináři budou přednášet renomovaní a zkušení lektoři a odborníci jak z ČR, tak i ze zahraničí (pro
které bude zajištěn simultánní překlad). Obecný základ sportovního tréninku v sobě zahrnuje více než 55
hodin vyýuky a přednášek z různých oblastí.
Společný základ sportovního tréninku pro týmové hry 2016
propojení teorie a praxe tréninku ve sportovních hrách • postulární a anatomické předpoklady výkonu •
teorie a didaktika sportovního tréninku • anatomie a traumatologie • fyziologie, výživa a pitný režim •
marketing a PR • pyramida dlouhodobého rozvoje a výchovy hráče • budování týmu a týmová kultura •
osobnost trenéra, učení, koučink • ID talentu a jeho rozvoj • trenér a psycholog ve sportovních hrách•
decision making • psychologie herních činností a součinnosti
• psychologie hráče • vůdcovství v týmu • antropomotorika
Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na emailovou adresu technicaldirector@rugbyunion.cz nejpozději do
15. 1. 2016.
Účastnický poplatek ve výši 3.500,-- Kč uhraďte prosím nejpozději do 31. 1. 2016 na účet
2106982048/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4, variabilní symbol: 12/15, do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a příjmení (např.
PETR NOVAK), abychom mohli identifikovat plátce. Platbu za více účastníků může provést i jeden subjekt,
ve zprávě pro příjemce však musí být uvedeni všichni účastníci, za které je poplatek hrazen.

V ceně účastnického poplatku jsou náklady na lektory, překladatele, pronájem přednáškového sálu,
obědy a občerstvení během celého semináře.
V případě neúčasti bude účtován storno poplatek ve výši 1.000,-- Kč.
Případné ubytování a stravování si může každý z účastníků sám zajistit ve Sportovním Centru Nymburk,
všichni účastníci školení Obecného základu budou mít speciální cenové zvýhodnění. Sportovní centrum
Nymburk, Sportovní 1801, 288 35 Nymburk, tel.: 325 517 801, e-mail: recepce@scnb.cz, web:
http://www.scnb.cz/.

