Liberecký krajský fotbalový svaz
Rumunská 955/9, Liberec 46001
Tel. GTM: 603 844 534
Email GTM: kolcava@fotbal.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LKFS ve spolupráci s OFS Liberec pořádá 19.6. - 21.6.2020 školení trenérů „C“ licence
Termín výuky:
pátek 19.6.2020
sobota 20.6.2020
neděle 21.6.2020

(15:00 – 20:00 vč. náhledových TJ)
(8:30 – 19:30)
(8:30 – 14:30)

Délka studia „C“ licence čítá dohromady 20 vyučovacích hodin teoretické a praktické výuky a náhledů ukázkových
tréninkových jednotek.

Místo:
stadion Letka, Ostašovská ulice 363/19, Liberec 1, 460 01 – pátek, náhledové tréninky a teoretická část
ZŠ Barvířská, Proboštská 38/6, Liberec 7 – sobota a neděle, teoretická i praktická část výuky
Cena kurzu: 1.000,- Kč
Platba kurzovného probíhá převodem na účet OFS Liberec: KB 107-318270297/0100; VS:ID trenéra ; KS: 0200 ;
Poznámka: licence C, jméno a příjmení.
Poplatek zahrnuje - pronájem učebních prostor, sport.zařízení, učebnici C licence, zhotovení průkazů

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)
 prohlášení o zdravotní způsobilosti (příloha – 2 stránka))
 fotografii pasového formátu
 tréninkové oblečení a obuv (ven i do haly)
Kurz je zakončen elektronickým testem trenér licence C a uchazeč musí kurz absolvovat celý.
V případě vašeho zájmu vyplňte nejpozději do pátku 13.6.2020 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.
V Liberci, 13.5.2020

Mgr. Michal Kolčava
Grassroots trenér mládeže FAČR
Liberecký KFS
Mobil: (+420) 603 844 534
Mail: kolcava@fotbal.cz
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Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti a neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění při studiu trenéra licence „C“ FAČR

Jméno a příjmení:.................................................
Datum narození:...................................................
Trvale bytem:.....................................................

Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou a
psychickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.

Prohlašuji, že se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu apod.)
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto
rizikové faktory při rozhodování o účasti na kurzu.
(Rizikové faktory: Věk nad 65 let s přidruž. chronickými chorobami; chronické onemocnění plic; onemocnění
srdce a/nebo velkých cév; poruchy imunitního systému; těžká obezita (BMI nad 40kg/m2); diabetes mellitus;
chronické onemocnění ledvin a/nebo jater).
Prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by u mě došlo v posledních 14 dnech k přímému kontaktu s osobou
léčící se na COVID - 19 nebo osobou nacházející se v karanténě.

V …............................................. dne: ............................

Podpis:......................................

