Sokolská župa Pražská - Scheinerova
(zastupující pražské sokolské župy)
Újezd 450, Praha 1, 118 01

Školení cvičitelů sokolské všestrannosti (SV)
Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS
Termíny konzultací:
1. konzultace
15.– 17. 10. 2021
2. konzultace
12.– 14. 11. 2021
zkoušky
4. 12. 2021
Místo konání: T. J. Sokol Praha Podolí, Podolská 90/5, Praha 4
Prezence: v pátek 15. 10. 2021 od 17.00 hodin do 17.45 hodin
Zahájení školení: 18.00 hodin
Předběžný časový rozvrh: v pátek konzultace končí ve 21 hodin
v sobotu konzultace začíná v 8 hodin a končí ve 21 hodin
v neděli konzultace začíná v 8 hodin a končí v 15 hodin
Stravování: z vlastních zásob, bude nabídnuta možnost stravování v místní restauraci
Poplatek za školení: číslo účtu a podklady k platbě zašleme na e-mail přihlášených účastníků.
Poplatek zahrnuje: provozní a organizační náklady.
pro členy pražských i mimopražských žup: celé školení III. třídy SV
1.500,Podmínkou pro absolvování školení je zletilost a způsobilost k právním úkonům.
Storno podmínky
V případě zrušení akce ze strany pořadatele bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
Při neomluvené neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
Při omluvení neúčasti ze závažných důvodů (např. nemoc):
do 8 dnů před akcí se účastnický poplatek vrací v plné výši,
od 7 dnů do 48 hodin před akcí se účastnický poplatek vrací ve výši 50%,
méně než 48 hodin před akcí se účastnický poplatek nevrací.

Jízdné: hradí si účastník sám (případně vysílající jednota)
S sebou: průkaz ČOS, cvičitelský průkaz (pokud již vlastníte), osobní doklady, cvičební úbor a obutí
do tělocvičny, poznámkový blok a tužku, hygienické potřeby …
V sokolovně není možnost koupit si občerstvení.
K dispozici bude pouze varná konvice, káva, čaj, cukr a mléko!
PŘIHLÁŠKU ZASLAT NEJPOZDĚJI DO 1. 10. 2021 na formuláři ZDE
Přihláška je platná až po zaplacení poplatku za školení.

Informace o školení: Eva Řibřidová, 728 859 876, eribridova@sokol.eu

