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Pozvánka na kurz UEFA B licence
Trenérsko-metodická komise Ústeckého KFS a Grassroots trenér mládeže pořádají pro zájemce trenérský kurs
UEFA B licence. Délka kurzu je 120 vyučovacích hodin teoretické i praktické výuky a může se ho zúčastnit trenér
s již absolvovaným kurzem UEFA Grassroots C licence (40 hodin).
Místo konání kursu UEFA B licence: Ústí n/L
Zahájení kurzu je v pátek 6.12.2019 v 15:30 hodin (prezence) v sídle ÚKFS: Ústí n/L, Masarykova 633/318,
budova Rondel, 7. patro.
Předběžné termíny konání bloku školení UEFA B licence:
1. blok:
PÁ 6.12.2019 15:30-20:00, 5,5 hodiny
SO 7.12.
8:00-19:00, 13 hodin
NE 8.12.
8:00-18:30, 12 hodin
2. blok:
PÁ 3.1.2020
16:00-20:00, 5 hodin
SO 4.1.2020
8:00-19:00, 13 hodin
NE 5.1.2020 8:00-18:30, 12 hodin
3. blok:
ČT 16.1.2020 8:00-17:15, 10 hodin
PÁ 17.1.2020 8:00-17:15, 10 hodin
SO 18.1.2020 8:00-17:15, 10 hodin
NE 19.1.2020 8:00-17:15, 10 hodin
4. blok:
SO 1.2.2020
8:00-17:15, 10 hodin
NE 2.2.2020 8:00-17:15, 10 hodin
Dohromady: 120,5 hodiny
Závěrečné zk.: PÁ 21.2.2020 16:00-20:00
SO 22.2.2020 8:00-13:00
Poplatek za kurz UEFA B licence je: 4.000 Kč.
V ceně je zahrnut pronájem učebních prostor, pronájem sportovních zařízení, učebnice, pomůcky, pitný režim, atd.
Poplatek za kurz se hradí na účet Ústeckého KFS: 3412272399/0800 (elektronická faktura se již
nevystavuje!), do zprávy pro příjemce zadejte vaše jméno a příjmení. Výjimečně je možné poplatek uhradit na
místě v den zahájení kurzu.
Uchazeči o studium si s sebou na kurz přinesou:
• občanský průkaz (pas)
• platný průkaz FAČR C licence
• certifikát Grassroots leader (e-kurs pro začínající trenéry)
• potvrzení o zaplacení kursovného
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
• fotografii pasového formátu (vzadu podepsanou)
• tréninkové oblečení a obuv (ven i do haly)
V případě vašeho zájmu o výše uvedený trenérský kurs vyplňte přihlášku do 30.11. 2019 na odkazu:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu
Další bližší informace budou poté zaslány zájemcům na jejich E-mail adresu uvedenou v přihlášce.
Kurs se uskuteční jen v případě 15 a více účastníků.
V Ústí nad Labem 19.8.2019
Jan Štefko
606 683 407, stefko@fotbal.cz
Předseda TMK ÚKFS
Grassroots trenér mládeže FAČR-ÚKFS

