
   Fitjazz® Level I 
   základní kurz pro instruktory Fitjazzu®

Termín konání:  9. - 11. 10. 2020 + 4. - 6. 12. 2020 (zkoušky

Výstup: licence "Instruktor Fitjazzu®" 

Využití licence "Instruktor Fitjazzu®"
Licence "Instruktor Fitjazzu®" opravňuje k používání nazvu Fitjazz®, využívání loga Fitjazz® na
vizitkách, korespondenci a propagaci hodin Fitjazzu®,  zařazení jména instruktora do oficiální
databáze instruktorů Fitjazzu® a zveřejnění na stránkách  www.fitjazz.eu spolu s kontaktem, v
případě  dodání  i  rozvrhem  hodin.  Na  požádání  je  vytvořena  emailová  adresa  ve  formátu
"jméno.příjmení@fitjazz.eu" Dále získává zázemí kvalifikovaného poradenství  a coachingu ze
strany  majitelky  produktu  Fitajzz® MgA.  Heleny  Peerové  a  teamu odborníků  na  taneční  a
pohybovou pedagogiku, choreografii a poradenství fyziologa.

Předpoklad pro absolvování:
Předcházející zkušenosti s tancem či ukončené cvičitelské vzdělání v jiném oboru (instruktor  
aerobiku, Pilates, jógy) je výhodou, ale není bezpodmínečně nutné (některá fitness studia je  
však vyžadují). Licenci může získat i nezletilý, složí-li úspěšně závěrečnou zkoušku.

Rozsah školení: 30 hodin + zkoušky

Časový plán: pátek 18 – 21 hod., sobota 9 – 19 hod., neděle 9 – 13:30 hod.

Obsah školení: Základní principy Fitjazzu®. Ukázkové lekce Fitjazzu® pro začátečníky a mírně 
pokročilé. Stavba cvičební jednotky a její obsah. Postavení na třech bodech. 
Základy techniky jazzového tance. Zásobník cviků a tvorba choreografie. Práce 
s hudbou. Pedagogika a metodika výuky. Přednáška z fyziologie Fitjazzu®. 

Závěrečná zkouška: Praktická část: Ukázková lekce Fitjazzu® 
Teoretická část: Písemná práce s t ématem popis lekce

Ústní zkouška z techniky a metodiky Fitjazzu®.

Lektorský sbor: hlavním školitelem je zakladatelka Fitjazzu® MgA. Helena Peerová,
spolupracující lektoři MgA. Jitka Doležalová, Mgr. Monika Vacková, 

MgA. Monika Štúrová, Jiří Štark a další.

Místo konání: Praha (bude upřesněno dle počtu účastníků)  

Přihlášení: Účastníci jsou do kurzu zapsáni podle pořadí došlých přihlášek (přihláška ZDE) 
zkompletovaných s uhrazeným účastnickým poplatkem. 

Cena: 11 500,- Kč (cena zahrnuje účastnický poplatek za školení a zkoušky, studijní 
materiál, knihu Fitjazz – Tančit může každý!)

sleva 500,- Kč pro absolventy workshopu Fitjazzu® (max. 10 měsíců před akcí)

Číslo účtu: 670100-2208580699/6210 (do poznámky uveďte jméno účastníka)

Storno podmínky:
Při odhlášení ze školení (vrácení platby) je účtován poplatek ve výši:

- 500,- Kč při stornu 10 a více dnů před začátkem akce
- 20 % z ceny školení při stornu kratším než 10 dní před začátkem akce

 Další informace: MgA. Helena Peerová
Tel.: 606 872 200
E-mail: helena.peerova@gmail.com

http://www.fitjazz.eu/
https://forms.gle/FRzomDY9Jiafw8u76
http://fitjazz.eu/

