Martin Odstrčil - Viceprezident pro profesní záležitosti
Tel: +420603427977
E-mail: vp.profi@csts.cz

Online kongres ČSTS 2021
Úsek pro profesní záležitosti ČSTS pro Vás připravil Kongres ČSTS dle KŘ ČSTS §13 4b, který
z epidemiologických důvodů proběhne podobně jako Doškolovací seminář online formou. Připravili jsme pro
Vás studijní materiál ve formě textů a videí, které bude mít každý přihlášený účastník k dispozici od 8. do 15.
ledna. Na závěr akce složí každý účastník online kontrolní test, který prověří jednoduchou formou vědomosti
získané ze studijních materiálů. Forma testu bude stejná jako na Doškolovacím semináři. Otázky obdržíte 15.
ledna a budete mít na jejich zodpovězení čas do pondělí 18. ledna.

Propozice
Termín:
8. 1. - 15. 1. 2021
Jednoduchý kontrolní test na základě vědomostí získaných z videí: 15. - 18. 1. 2021
Cena:
800 Kč (nečlenové ČSTS 1000 Kč)
Náplň:
•
•
•
•
•
•

Standardní tance Zharkov – Kulikova (návaznost na stávající přednášky)
Latinsko-americké tance Goffredo – Matus (návaznost na stávající přednášky)
Knihovna modelových choreografií pro třídy B (návaznost na sestavy E, D, C)
Rozhovor s Mgr. Michalem Vičarem, Ph. D. – psychologie sportu – práce s talentem
Vyhlášení výročních cen 2020
Co je nového v ČSTS a co připravujeme

Technické zabezpečení:
•
•
•

Odkaz na videa obdrží každý účastním na svoji emailovou adresu uvedenou v databázi ČSTS v pondělí
ráno formou odkazu na Youtube kanál,
textové studijní materiály obdrží přímo do své emailové schránky,
na závěr obdrží každý účastník mailem kontrolní otázky

Přihlášky:
•

•
•
•

Členové ČSTS přes přihlašovací systém ČSTS – ověřte si, zda máte ve svém uživatelském profilu
aktuální email, pokud ne proveďte si aktualizaci, jinak Vám nebudeme schopni zaslat Vaše
přihlašovací údaje!!! Aktualizaci emailové adresy provádějte pouze přes sekretariát zasláním
žádosti o změnu emailu!!! Platbu proveďte na účet ČSTS: 129453027/0300. Do textu pro příjemce
uveďte text: „KONGRES CSTS 2021“ + Vaše jméno a příjmení,
nečlenové ČSTS na email: vp.profi@csts.cz společně s dokladem o zaplacení poplatku 800 Kč na účet
ČSTS: 129453027/0300. Do textu pro příjemce uveďte text: „KONGRES CSTS 2021“ + Vaše jméno a
příjmení,
uzávěrka přihlášek 6.1.2021 12.00 h,
přihláška přes systém ČSTS je platná pouze při zaplacení účastnického poplatku.

V Brně dne 8.12.2020

Martin Odstrčil, v.r.

