Liberecký krajský fotbalový svaz
Rumunská 955/9, Liberec 46001
Tel. GTM: 603 844 534
Email GTM: kolcava@fotbal.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LKFS ve spolupráci OFS Semily pořádá 28.1. – 29.1.2023 školení licence
Trenér fotbalu FAČR C
Termín výuky:
Sobota 28.1.2023
(8:00 – 18:00)
Neděle 29.1.2023
(8:00 – 18:00)
+ 2 termíny náhledových tréninků budou upřesněny
Délka studia „C“ licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a náhledů ukázkových
tréninkových jednotek.

Místo:
Sportovní centrum Semily, příspěvková organizace, 3.Května 327, 513 01 Semily

Cena kurzu: 1300,(zájemci o kurz věkem ještě dorostenci, působící v klubech pod OFS Semily mají kurz hrazený OFS Semily)
Poplatek se hradí na účet OFS Semily: 1263057329/0800 (při platbě uveďte do poznámek jméno a příjmení trenéra).
Poplatek zahrnuje pronájem učebních prostor, pronájem sportovních zařízení, odměny organizačních pracovníků, zhotovení průkazu.

Uchazeči o studium předloží na základě řádu licenčního studia před zahájením:
• Grassroots leader certifikát – základní elektronický kurz FAČR; přihlášení a vyplnění probíhá elektronicky
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog
• občanský průkaz
• výpis z rejstříků trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kurzu (originál – max. 3 měsíce starý)
• doklad o zaplacení kurzu
• tréninkové oblečení a obuv (ven i do haly)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence FAČR C, uchazeč musí kurz absolvovat celý s aktivním
zapojením v praktické části!!

V případě vašeho zájmu vyplňte nejpozději do úterý 23.01.2023 přihlášku na odkazu:
https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu
Trenérský kurz se uskuteční jen v případě, že bude přihlášeno a kurzu se zúčastní 15 zájemců, v případě menšího zájmu
si organizátor školení vyhrazuje právo na zrušení.
O případných změnách či upřesňujících informacích budou přihlášení uchazeči včas informováni na meil. adresy, které
udají ve svých přihláškách.

V Liberci, 11.11.2022
Jiří Šulc
GTM OFS Semily
Mob: 777 849 097
Meil: sulcjiri@email.cz

Mgr. Michal Kolčava
Grassroots trenér mládeže FAČR
Liberecký KFS
Mobil: (+420) 603 844 534
Meil: kolcava@fotbal.cz

