Středočeský krajský fotbalový svaz

Zátopkova 100/2, P.O.BOX 40
160 17 Praha 6 – Břevnov

IČ: 70944814 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB, č.ú. 115-3946350267/0100
E-mail: info@skfs.cz

TMK Středočeského KFS ve spolupráci s úsekem Fotbalu žen FAČR pořádá
ve dnech 28.2. - 29.2. 2020 školení trenérek licence „C“ licence.
Délka studia „C“ - licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a návštěvu
náhledových ukázkových tréninkové jednotky. Kurz je koncipován pro současné i potencionální trenérky
dívčího a ženského fotbalu.
Uchazeči na kursu předloží tzv. Grassroots leader certifikát, což je vlastně základní elektronický trenérský
kurs FAČR. Přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky na (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
Kurs je zakončen elektronickým testem trenér licence C. Kurs je nutné absolvovat celý.

Bloky výuky:

pátek 28.2. 2020 - (08:00 - 20.00 hodin)
sobota 29.2. 2020 - (08.00 - 18.00 hodin)
náhledové trénink 28.2. 2020 od 17:00 - stadion Juliska - FK Dukla Praha
Lokality teoretické výuky – Praha 6 - Strahov
Lokalita praktické výuky – Sportovní areál SK Střešovice 1911 (UMT)
Přihlášku je třeba vyplnit elektronicky na:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu?region=Středočeský+kraj
Cena kursovného je 300,- Kč.
Platba kurzovného probíhá převodem na účet Středočeského KFS - KB, č.ú. 115-3946350267/0100, VS je
rodné číslo uchazeče nebo v hotovosti na místě kurzu (nutno oznámit dopředu). Kapacita kursu je omezena.

KURZ JE URČEN VÝHRADNĚ PRO ŽENY,KTERÉ JSOU NEBO SE CHYSTAJÍ BÝT
TRENÉRKAMI NEJEN DÍVČÍHO A ŽENSKÉHO FOTBALU
Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia - licence předložit
• Grassroots leader certifikát (https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog)
• občanský průkaz (pas)
• výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
formulář potvrzení je možné využít vlastní nebo přiložený formulář
• fotografii pasového formátu
Ing. Milan Kormaník
prof. trenér mládeže - FAČR
tr.instruktor a lektor
Středočeský KFS
kormanik@skfs.cz
GSM: 724 112 661

