TJ Slávia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
Cesta pod Hradovou 11,040 01 Košice, IČO: 31953441
poverená

Slovenskou jazdeckou federáciou
organizuje v spolupráci s
KATEDROU ŠPORTU Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa v jazdectve
Účastnícky poplatok: 440 € za celé školenie (všeobecná a špeciálna časť + skúšky)
Pre záujemcov spĺňajúcich kritérium vrcholového športovca podľa smernice SJF 280€
Úhrada poplatku: do 10.03.2020 na účet, údaje budú zaslané po spracovaní
prihlášky – do naplnenia kapacity kurzu.
Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)
Prihláška: info@slavia-kosice.sk
Uzávierka prihlášok : 10.03.2020

Všeobecná časť
Termín konania : 1. časť : 20., 21., 22. 3. 2020
Miesto konania: Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Začiatok školenia : po absolvovaní špecializovanej časti bude frekventantom oznámený
presný rozvrh, termíny prednášok a záverečnej skúšky zo všeobecnej časti.

Špecializovaná časť
Miesto konania: Jazdecký areál UVLF, Trieda KVP 9, 040 11 Košice
Certifikát o absolvovaní kurzu vzdelávania trénerov 2. kvalifikačného stupňa bude udelený
len frekventantom s absolvovanou všeobecnou časťou, a po úspešnom absolvovaní
záverečnej skúšky vrátane obhajoby záverečnej práce.
*frekventanti spĺňajúci kritérium vrcholového športovca sa výučby špecializovanej časti nemusia
zúčastniť, povinná je pre nich len všeobecná časť, záverečná práca a záverečné skúšky.

Podmienky účasti na školení / viď. Smernica SJF o vzdelávaní trénerov:
(http://www.sjf.sk/subory/zakladne-dokumenty-smernice//Smernica%20pre%20vzdelavanie%20trenerov%20jazdectva.pdf)
- doklad o nadobudnutí kvalifikácie Tréner I. kval. stupňa / minimálne 2 roky praxe/
- vyplnenie a zaslanie prihlášky v stanovenom termíne na info@slavia-kosice.sk
- úhrada poplatku za školenie v stanovenom termíne
* Organizátor si v prípade nízkeho záujmu vyhradzuje právo školenie zrušiť. V prípade, že sa prihlási
viac uchádzačov ako je kapacita kurzu uprednostnení budú uchádzači spĺňajúci štatút vrcholového
športovca.

Záväzná prihláška
Tréner jazdectva II. kvalifikačného stupňa
Meno, priezvisko, titul,
číslo licencie SJF
Dátum narodenia
Adresa trvalého bydliska

Kontaktné telefónne číslo
e-mail
Najvyššie ukončené
názov školy

vzdelanie,

Príslušnosť k jazdeckému klubu,
oddielu, doba športovej činnosti
a dosiahnutá výkonnosť

Prihlášku je možné zrušiť do 10.03.2020, po tomto termíne sa účtuje 100% storno poplatok
za zrušenie prihlášky. Akceptované budú len úplne vyplnené prihlášky a to len do naplnenia
kapacity kurzu. Záujemcovi o vzdelávanie bude po spracovaní a overení prihlášky zaslaná
informácia o platobných údajoch organizátora školenia. Záujemca o školenie spĺňajúci
kritéria vrcholového športovca podľa smernice SJF k prihláške doloží výsledky z pretekov za
posledné 3 roky s uvedením názvu pretekov, miesta konania, kódu pretekov, umiestnenia,
počtu štartujúcich a dosiahnutého výsledku / z webu SJF Kariéra jazdca/.
Záujemca o vzdelávanie sa dobrovoľne a záväzne prihlasuje do uvedeného vzdelávania,
súhlasí s podmienkami uvedenými v prihláške a vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú
úplné a pravdivé. Zároveň vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých údajov podľa
zákona 18/2018 Z.z. § 13 odst. 1., písm. f, a zákona 440/2015 v platnom znení len pre
potrebu organizátora vzdelávania.

V ....................,

dňa ........................

.....................................
podpis

