Mezinárodní instruktorský kurz a technický seminář ITF
Český svaz Taekwon-Do ITF si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní instruktorský kurz a technický
seminář, který 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.

Termín:

17. – 18. května 2018
18. – 20. května 2018

Mezinárodní instruktorský kurz (IIC)
Mezinárodní technický seminář (ITS)

Místo:

Sportovní hala TJ Chodov, Mírového hnutí 2137/7, Praha

Cena:

1000 Kč

manipulační poplatek pořadateli

€150
€30

IIC poplatek do 6. danu (€100 pro držitele ITF bookletu)
poplatek za IIC certifikát vystavený ITF (pouze kdo chce)

€30
€80
€165
€30

ITS poplatek do 1. kupu
ITS poplatek od 1. do 2. danu (€50 pro držitele ITF bookletu)
ITS poplatek od 3. do 6. danu (€100 pro držitele ITF bookletu)
poplatek za ITS certifikát vystavený ITF (pouze kdo chce)

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

Program:

čtvrtek 17. května 2018
09:00 – 12:00
IIC teoretická část
13:00 – 14:00
IIC registrace
14:00 – 17:00
IIC teoretická část
pátek 18. května 2018
09:00 – 12:00
IIC praktická část
14:00 – 15:30
IIC praktická část
16:00 – 19:00
ITS trénink
sobota 19. května 2018
09:00 – 12:00
ITS trénink
13:00 – 14:00
ITS registrace
14:00 – 17:00
ITS trénink
19:00 – 21:00
společná večeře s velmistrem Hwangem (neformální dress code)

neděle 20. května 2018
09:00 – 12:00
ITS trénink
14:00 – 17:00
zkoušky na technické stupně dan (viz samostatné propozice)
Pro teoretickou část mezinárodního instruktorského kurzu je nutný oblek.
Ubytování:

Ubytování si účastníci zajišťují sami.
Doporučené ubytování: Hotel TJ Chodov(hotel přímo v místě konání)
www.hoteltjchodov.cz, e-mail: recepce@hoteltjchodov.cz, telefon: 739 297 656
Cenová nabídka je garantována do 6. května. Při objednávce uveďte heslo taekwondo
.
• jednolůžkový pokoj Standard*** vč. snídaně
• dvojlůžkový pokoj Standard*** vč. snídaně
• trojlůžkový pokoj Standard*** vč. snídaně

1120 Kč/noc
1440 Kč/noc
1870 Kč/noc

• jednolůžkový pokoj Budget** vč. snídaně
• dvojlůžkový pokoj Budget** vč. snídaně
• trojlůžkový pokoj Budget** vč. snídaně
• čtyřlůžkový pokoj Budget** vč. snídaně

760 Kč/noc
1020 Kč/noc
1270 Kč/noc
1530 Kč/noc

Stravování: Jídlo si účastníci zajišťují sami. Sobotní společná večeře je pro všechny účastníky
zahrnuta v ceně semináře (není třeba objednávat).
Doporučené stravování: Pivnice u bazénu(nekuřácká restaurace přímo v místě konání)
www.pivniceubazenu.cz, e-mail: napivo@pivniceubazenu.cz, telefon: 602 659 257
Ceny se pohybují kolem 90 – 150 Kč za jedno jídlo.
Přihláška:

Pouze přes online formulář. U
 závěrka přihlášek je v pátek 6. května 2018.

