
 

Telefon: +420 230 234 505 MONETA Money Bank, a. s. DIC: CZ 629 37 839 

e-mail: sekretariat@czechskating.org Vyskocilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 ICO: 629 37 839 

 Číslo účtu: 154971520/0600  

 

ČESKÝ KRASOBRUSLAŘSKÝ SVAZ  
CZECH  FIGURE   SKATING   ASSOCIATION 
sídlo: Václavské nám. 838/9, 110 00 PRAHA 1 
PRAHA 6                      

 V Praze dne 13. 6. 2017  

Č.j./ČKS/423/17 

 

POZVÁNKA 
 

Školení trenérů III. třídy, Licence C 
 
 
Termín konání:  22. – 24. 9. 2017 

Místo konání:  Ostrava - OSTRAVAR ARÉNA a Atletická hala 

Vedoucí školení:  Mgr. Milan Harant 

Prezentace:  12,00 – 12,45 hod. 

Kancelář vedení školení v Atletické hale, Ruská 3077/135,  

700 30 Ostrava-Zábřeh 

 

Cena: 2 500,-Kč (poplatek nevratný, v případě omluvy z mimořádných důvodů může být převeden do 

dalšího termínu). 

Platba: úhrada na účet Moneta Money Bank 

Číslo účtu: 154971520 / 0600 

Var. symbol: datum narození ve tvaru ddmmrr; do poznámky příjmení 

Uhradit nejpozději do: 8. 9. 2017 

  

Veškeré nezbytné informace, týkající se termínu zkoušek, budou zaslány emailem. 

 

Pro úspěšné absolvování školení je vyžadována 100 % aktivní účast. 

 

Upozornění: 

Pro účely školení budou účastníci potřebovat: 

psací potřeby (bude možnost si připojit v učebně notebook), brusle a vhodné oblečení, umožňující 

absolvování praktického výcviku na ledové ploše i v Atletické hale (sportovní obuv jiná, než používaná 

pro běžné chození – nutné přezouvání!). 

 

Poznámka: 

Veškeré vedlejší náklady, spojené s účastí na školení, si hradí frekventanti z vlastních prostředků. 

Ubytování i stravu si zajišťují frekventanti sami. 

Pořadatelé však nabízejí ubytování přímo v Hotelu PULS (v komplexu Vítkovice Aréna, a.s.), za smluvní 

cenu (á 500,-Kč/ noc, vč. snídaně). Požadavek zašlete spolu s přihláškou a uhraďte samostatně částku 

1 000,-Kč na stejný účet jako účastnický poplatek (v poznámce uveďte jméno a příjmení). 

 

Potvrzení účasti – případné odhlášky – zašlete obratem na adresu sekretariat@czechskating.org 

nejpozději však  

do 4. 9. 2017; kopii současně na adresu milan.harant@ddsrdce.cz 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Židek, v.r.    Mgr. Milan Harant, v.r. 

místopředseda svazu     vedoucí školení 

a předseda TMK ČKS     člen TMK ČKS 
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