Kurz školení pro získání trenéra IV. a III. třídy v šachu
a
prodloužení IV. a III. tříd
Pořádá Pražský šachový svaz, TMK

Termín pro školení budoucího trenéra IV. třídy sobota 5. září a neděle 6. září 2015
(nově 14 hodin přednášek)
Termíny pro školení budoucího trenéra III. třídy (dva víkendy, vždy v sobotu a neděli)
sobota 5. září, neděle 6. září, sobota 12. září a neděle 13. září 2015 (nově 47 hodin)
Začátek obou kurzů je v sobotu 5. září v 9 hodin.
Doškolení (prodloužení) IV. třídy – nutné absolvovat celé školení znovu!
Doškolení (prodloužení III. třídy) – pouze 14 hodin přednášek plus zkoušky!
Požadavky na účastníka školení: Uhrazené příspěvky ŠS ČR za rok 2015 a uhrazená platba za kurz.
Pro IV. třídu věk min. 14 let s tím, že vykonávat trenérskou prácí může od 15 pod dohledem osoby starší 18
let. Pro III. třídu věk 17 let a trénovat může od 18 let.
Podmínkou pro udělení výše uvedených trenérských tříd je úspěšné splnění zkoušky!

Platba za kurz IV. třídy činí 600,- Kč, za doškolení/prodloužení 300,- Kč
Při účasti 9 a méně účastníků může pořádající PŠS zvýšit částku až na dvojnásobek

Platba za kurz III. třídy činí 1 000,- Kč, za doškolení/prodloužení 500,- Kč
Při účasti 9 a méně účastníků může pořádající PŠS zvýšit částku až na dvojnásobek

Úhradu proveďte do 3. 9. na číslo účtu:
227303815/0300, var. symbol 3511 a šest čísel rod. čísla z leva
Doklad o zaplacení pošlete mailem vedoucími školení (v kopii: Janu Kovářovi, hospodář PŠS
mailem: nkov@ikem.cz, nejpozději 4. 9. 2015, mimořádně lze kurz uhradit v hotovosti před
začátkem kurzů!
Vedoucí školení: Antonín Ambrož, Černého 426, 182 00 Praha 8, TMK PŠS
antonambroz@seznam.cz, tel. 602 439 458
Místo konání: Hrací místnost TJ Bohemians Praha, Slovenská 2, Sportovní hala Bohemians
Přihlášky posílejte do 4. září 2015 mailem vedoucímu školení!

Antonín Ambrož
vedoucí kurzů

