Jakub Dávidek
Tel: +420605822126
E-mail: funkcionari@csts.c

Školení funkcionářů II. a I. třídy 2021
Místo konání:

Online - MS Teams
Kdy:
Funkcionáři II. třídy
Funkcionáři I. třídy

- Neděle 17.1.2021 od 14:00 do 17:00
- Neděle 17.1.2021 od 14:00 do 19:00

Věřím, že školení zvládneme rychleji.
Harmonogram:
Jakub Dávidek
14:00 - 14:45 Představení změn schválených na VK (Soutěžní řád) a VR (přílohy soutěžního řádu)
Kdy a jakým způsobem upozorňovat soutěžící na porušování pravidel na soutěžích
Hana Felcmanová
14:45 - 15:30 Jak správně rozumět příloze SA02 (soutěžní oblečení)
15:30 - 15:45 Pauza
15:45 - 16:30 Pokračování v přednášce
16:30 - 17:00 Čas pro otázky a diskuzi
Martin Herodek
17:00 - 18:30 Vedení soutěží dle §3.1 a §3.2 (MČR a Taneční liga), aktualizovaný protokol MČR
18:30 - 23:59 Test pro zájemce o licenci Funkcionář I. třídy
Cena:
600 Kč pro členy ČSTS přihlášené v termínu
800 Kč pro nečleny ČSTS a nepřihlášené v termínu
Zaplaťte prosím do 14.1.2021 do 12:00 hod na účet ČSTS 129453027/0300. Do textu pro
příjemce uveďte „Školení funkcionářů 2021“ a vaše jméno a příjmení, VS 20211701
Ostatní sdělení:
Po přihlášení v sekci „kalendář soutěží“ obdržíte odkaz na přihlášení ke schůzce.
Školení je určeno pro prodloužení kvali kace licence funkcionář II. a I.třídy
Také lze po absolvování školení udělat test a získat licenci funkcionář I. třídy
NESLOUŽÍ K VYŠKOLENÍ NOVÝCH FUNKCIONÁŘŮ II. TŘÍDY!!!
První část (14:00 - 17:00) je určená pro obě třídy funkcionářů. Druhá část (17:00 - 18:30) je určená
pro funkcionáře I. třídy a zájemce o licenci I. třídy. Pro funkcionáře II. třídy je účast na druhé části
dobrovolná.
Školení proběhne formou přednášky prostřednictvím video hovoru přes MS Teams. Rád bych
pokračoval v loňském užitečném formátu doškolení funkcionářů. Proto se budeme opět věnovat
novinkám, které přinese rok 2021 v soutěžním řádu a jeho přílohách, vysvětlením pojmů v těchto
dokumentech, věcem či paragrafům, které se vykládají různě napříč republikou a jinou
problematikou, která vychází z praxe na soutěžích. To vše pro to, aby se pravidla dodržovala s
rozumem a všude stejně, což povede k zjednodušení vaší práce a pochopení soutěžících a jejich
rodičů.
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Jakub Dávidek

