Český svaz tanečního sportu
Úplné znění po úpravách přijatých prezidiem ČSTS 17.11.2014

Organizační řád ČSTS
Příloha C1 Kvalifikační řád

Příloha č. 3: Žádost o vydání*, prodloužení*, obnovení* licence (*- vybrané zakroužkujte)
Jméno a příjmení: _____________________

IDT:__________ Rodné číslo: __________.

Žádám o

vydání* prodloužení* obnovení*

Licence

porotce* trenéra* vedoucího soutěží* sčitatele/sekretáře* odborného dozoru*
třídy III* II* I*

Splnění podmínek předepsaných Kvalifikačním řádem ČSTS dokladuji takto:
PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE (buď 1. nebo 2. bod, proto zvolený zakroužkujte):
1. Všeobecné:
a) dosažení stanoveného věku - viz rodné číslo
b) splnění požadavku předepsané praxe - doložit kopií příslušné části průkazů jako přílohu
c) úspěšné absolvování příslušného vzdělávacího studia - viz záznam v evidenci ČSTS
2. Na základě § 5.3 (výjimka) a specifikace v příloze č.2:
* ust.1a) tanečník(ce) se třemi roky aktivní činnosti ve třídě M – pro licenci trenéra tř.III
* ust.1b) tanečník(ce) se třemi roky aktivní činnosti ve třídě M a po vykonání zkoušek
z katalogu figur STT i LAT a všech zkoušek kvalifikačního studia tř. II – pro licenci
trenéra tř.II
* ust.2a) tanečník(ce) s pěti roky aktivní činnosti ve třídě M (alespoň v jedné disciplíně, ve
druhé disciplíně minimálně tř.B) a po vykonání zkoušek z katalogu figur STT i LAT – pro
licenci porotce tř.III
* ust.2a) tanečník(ce) s pěti roky aktivní činnosti ve třídě M a alespoň jednou účastí ve finále
MČR v disciplíně ___ (ve druhé disciplíně nedosažena tř.B) a po vykonání zkoušek
z katalogu figur v této disciplíně – pro licenci porotce tř.III pouze pro tuto disciplínu.
* ust.3a) tanečník(ce) ve věku nad 55 let – pro udělení základní třídy licence porotce nebo
trenéra nebo pro zvýšení třídy licence porotce nebo při výjimečných zásluhách
v trenérské oblasti pro zvýšení třídy licence trenéra II. třídy (z II. na I.)
* ust.3b) tanečník(ce) ve věku nad 45 let a po složení zkoušek z předmětů obecného základu
žádané třídy – pro udělení základní třídy licence porotce nebo trenéra nebo pro zvýšení
třídy licence porotce nebo při výjimečných zásluhách v trenérské oblasti pro zvýšení třídy
licence trenéra II. třídy (z II. na I.)
* ust. 4a) tanečník(ce), který(á) v době své aktivní taneční kariéry tančil(a) finále MČR ve
ST, LA nebo 10T v kategorii Dospělí při splnění požadovaného vzdělání a aktivní činnosti
- pro udělení licence trenéra a porotce II. a I. třídy ve zkráceném režimu požadované praxe
Splnění podmínek daných Kvalifikační řádem dokládám jako přílohu této žádosti.
PRO PRODLOUŽENÍ* OBNOVENÍ* LICENCE:
1. Přikládám doklad o absolvování doškolovacího semináře v zahraničí (evidence účastníků
tuzemských vzdělávacích akcí je u VOV).
Poplatek za vystavení licence jsem uhradil dne: ...............................
(přiložit minimálně kopii ústřižku složenky - bez tohoto dokladu licence NEBUDE VYSTAVENA)
Počet příloh: ...............
Čestně prohlašuji, že jsem tuto žádost vyplnil(a) zcela pravdivě.
Dne: .……...........................................

Podpis žadatele: .........................................................

