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Školení trenérů volejbalu 3. třídy 
        
Středočeský KVS pořádá společně s SK Volejbal Kolín o.s. „Školení trenérů volejbalu 3. třídy“ pro 
zájemce o získání základní kvalifikace trenéra volejbalu. Úspěšní absolventi školící akce mají právo 
získat průkaz trenéra volejbalu ČVS 3. třídy.  
Přednášky a praktické lekce se uskuteční ve 2 částech (víkendech). Program obou částí bude upřesněn 
přihlášeným zájemcům.  
 
Termíny: 
1. část  pátek  - neděle  8. – 10.4.2011  
2. část   pátek - neděle  27.5. –  29.5.2011 
 
Místa konání: 
a) salonek restaurace Zimní stadion, Brankovická ul., Kolín 
b) tělocvična STAP, Brankovická ul., Kolín  
  

Podmínky účasti 
Podmínkou účasti na školení trenérů 3. třídy je odeslání vyplněné závazné přihlášky na e-mailovou 
adresu Středočeského KVS 
                                          stc-vol@seznam.cz  
 
nejpozději do 25. března 2011 a zaplacení vkladu na úhradu části nákladů školení ve výši 2. 000 Kč 
za osobu (slovy: dva tisíce korun). 
 
Platbu proveďte na číslo účtu:   157135237 / 0600 
Do variabilního symbolu uveďte číslo:  409  
Do zprávy pro příjemce uveďte:   příjmení+ jméno+ školení tr. 3. tř.  
Kopii dokladu o zaplacení vkladu zašlete současně s přihláškou. 
 
Náklady školení: administrace školení, pronájmy učeben a tělocvičen, odměny přednášejících lektorů. 
 
 
Ubytování a strava 
Ubytování a stravu si hradí účastník kurzu. 
Cena ubytování:  250 Kč /osoba /den. 
Orientační cena stravy: snídaně 80 Kč, oběd 100 Kč, večeře 100 Kč. 
 
 
Podmínky, za kterých může zájemce získat kvalifikaci trenéra 3. třídy určuje směrnice ČVS č. 3/2006 
„Školení a jmenování trenérů a rozhodčích v ČVS“ a „Prováděcí předpis pro školení trenérů 3. třídy“ 
(viz www.cvf.cz – ČVS – směrnice ČVS – metodika). 
 
 
V Praze dne 7. března 2011 
 
 
Za Středočeský KVS      Za SK Volejbal Kolín o.s.  
 
Jiří Sloup v.r.       Petr Šotola v.r. 
předseda KVS 
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