Okresní fotbalový svaz Louny
Rybalkova 2391, 440 01 Louny
E-mail: fotbal@ln.cz
IČ: 228 80 372
Bankovní spojení: 246 98 26 57/0300, Poštovní spořitelna

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ FAČR C LICENCE
Místo konání kursu:

Areál Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické,
Žatec, p. o., Studentská 1354, 438 01 Žatec

Termíny kursu:

Sobota 17.12.2022, od 8:00 do 18:00 hodin (1x náhledová TJ a hodnocení)
Neděle 18.12.2022, od 8:00 do 18:00 hodin (1x náhledová TJ a hodnocení)

Uchazeči o studium zašlou elektronicky na adresu stefko@fotbal.cz tyto dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•

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
tréninkové oblečení a obuv (ven i do haly)
posluchač kursu je povinen zúčastnit se celého kursu včetně dvou náhledových TJ a absolvovat
závěrečný e-learning test
absolvovat základní e-licenci Grassroots leader a získat certifikát, kterým se pak prokáže při
zahájení C-licence, odkaz na online kurz: https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog

Poplatek za kurs C licence: 1.200,-Kč se hradí na účet OFS Louny: č.ú. 246982657/0300
(elektronická faktura se již nevystavuje). Při platbě uveďte jméno a že se jedná o doškolení trenérů.
Poplatek zahrnuje pronájem učebních prostor, pronájem sportovních zařízení, odměny organizačních
pracovníků, učebnici C-licence, zhotovení průkazu.
V případě vašeho zájmu vyplňte nejpozději do neděle 11.12.2022 přihlášku na odkazu:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu
Upozornění: trenérský kurz se uskuteční z důvodu rentability jen v případě, že bude přihlášeno a
kurzu se skutečně zúčastní více jak 12 zájemců, v případě menšího zájmu si organizátor školení
vyhrazuje právo na zrušení.
O případných změnách uvedených v tomto oznámení budou přihlášení uchazeči včas informováni na
e-mail adresy, které udají ve svých přihláškách!

V Ústí nL 30.8.2022
Jan Štefko
GTM Ústeckého KFS
MT: 606683407
E-mail: stefko@fotbal.cz
Jaroslav Mička
sekretář OFS Louny
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