1. svazový letní kemp
a mezinárodní instruktorský kurz ITF
Český svaz Taekwon-Do ITF si Vás dovoluje pozvat na 1. letní svazový kemp a navazující mezinárodní
instruktorský kurz, které povede senior viceprezident ITF, předseda technické a vzdělávací komise ITF,
předseda zkušební komise svazu a hlavní instruktor svazu, velmistr prof. Hwang Ho-jong
, 9. dan.
Akce jsou určeny výhradně pro držitele technického stupně dan.
Termín:

18. – 20. srpna 2017
20. – 21. srpna 2017

1. svazový letní kemp
mezinárodní instruktorský kurz ITF

Místo:

Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem
www.sportcentrumbrandys.cz

Cena:

500 Kč

1. dan a vyšší

Poplatek za mezinárodní instruktorský kurz:
€30
3. dan a nižší
€150
4. dan až 6. dan (bez ITF bookletu)
€100
4. dan až 6. dan (držitel ITF bookletu)
zdarma
7. dan a vyšší
Každý účastník obdrží zdarma účastnický certifikát vydaný pořadatelem. Poplatek za
vydání certifikátu ITF z mezinárodního instruktorského kurzu je €30.
Upozornění: Držitelé 3. nebo nižšího danu nemají nárok na zapsání mezinárodního
instruktorského kurzu do ITF bookletu, ani na vydání certifikát ITF.
Ubytování:

Jednolůžkový pokoj s plnou penzí
Dvojlůžkový pokoj s plnou penzí

1000 Kč/osoba/den
700 Kč/osoba/den

Stravování:

Plná penze bez ubytování

330 Kč/osoba/den

Program:

pátek 18. srpna 2017
14:00 – 16:00
příjezd, ubytování
16:00
zahájení kempu
16:00 – 19:00
trénink
sobota 19. srpna 2017
09:00 – 12:00
trénink
13:00 – 14:00
registrace na kemp
14:00 – 17:00
společný výlet
19:00 – 21:00
společná slavnostní večeře

neděle 20. srpna 2017
09:00
zahájení kurzu
09:00 – 12:00
trénink
15:00 – 16:00
registrace na kurz
16:00 – 19:00
trénink
19:00
ukončení kempu
pondělí 21. srpna 2017
09:00 – 12:00
přednáška
14:00 – 17:00
přednáška
17:00
ukončení kurzu
Upozornění: Pro teoretickou část mezinárodního instruktorského kurzu je nutný oblek.
Pořadatel:

Český svaz Taekwon-Do ITF
www.taekwondo.cz

Kontakt:

Ing. Petr Pařík, Ph.D., vedoucí technického oddělení
e-mail: technicke@taekwondo.cz, telefon: 723 114 093

Přihláška:

Pouze přes online formulář. U
 závěrka přihlášek je v neděli 6. srpna 2017.

