Přípravné studium III. a II. třídy
Brno, květen, červen 2013

DSP Kometa Brno, o.s.
DanceSport Pro, s.r.o.

Taneční klub DSP Kometa Brno, o.s. ve spolupráci s DanceSport Pro, s.r.o.
pořádá

Přípravné studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy
Cílem přípravného studia (PS) je získat, doplnit a upřesnit potřebné znalosti a dovednosti pro předměty Technika
ST a LA tanců, které jsou hlavními předměty kvalifikačních studií tř. III a II pro trenéry a porotce.
Absolvování PS tak pomáhá účastníkům ještě důkladněji poznat repertoár figur a variací a připravit se na zkoušky
z těchto předmětů. PS doporučujeme i účastníkům předchozích kvalifikačních studií, kteří si odložili tyto zkoušky a
potřebují se na ně s odstupem času znovu připravit. PS bude také zajímavé pro trenéry a porotce, kteří již mají potřebné
licence, ale chtějí se dozvědět o nových pohledech na vyučované figury a variace a doplnit a inovovat svoje trenérské i
hodnotící metody.
PS je rozděleno na 4 části, které je možno absolvovat nezávisle. Každá část obsahuje 8 lekcí výuky katalogových
figur a variací, 2 lekce příkladů vazeb a 2 konzultační lekce. Účastníci obdrží popisy a videonahrávku vyučovaných vazeb.
Rozsah výuky odpovídá katalogům figur a variací pro třídu D a C (viz ČSTS Soutěžní řád, př. č. 2) a příručkám
pokročilých variací a technik (Hearn, Advanced Standard Variations and Technique a Hearn, Advanced Latin Variations
and Technique).
Kvalifikační studium se uskuteční v prostorách tanečního studia Kometa, Tuřanská 13, Brno, 620 00 ve dnech
Základní
techniky
Pokročilé
techniky

LA
ST
LA
ST

25. 5. 2013
8. 6. 2013
26. 5. 2013
9. 6. 2013

Účastnický poplatek je závislý na termínu provedení platby (připsání na účet pořadatele, nebo termín zaplacení
složenky):
do: 20. 4. 2013
1. 5. 2013
10. 5. 2013
Základní
LA
790,- Kč
890,- Kč
990,- Kč
techniky
nebo
Pokročilé
ST
890,- Kč
990,- Kč
1.090,- Kč
techniky
Sleva pro druhou a
100,- Kč
50,- Kč
0,- Kč
každou další část
Pořadatel zajišťuje dle požadavku v přihlášce ubytování (předběžná cena 380,- Kč/noc). Stravování je možné
v blízké restauraci.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu ks@dancesportpro.cz s kopií potvrzení o zaplacení účastnického poplatku a
zálohy na objednané ubytování. Platbu je možné provést převodem na účet 190573028/5500 (VS = 137202, SS = rodné
číslo), nebo složenkou typu C na adresu DanceSport Pro, s.r.o., Tuřanská 13, Brno, 620 00. Konečný termín přihlášek je
10. 5. 2013, pozdější přihlášky budou akceptovány jen v případě nenaplnění studia a v ceně k 10. 5. 2013.
Storno poplatky jsou 30% do termínu 15 dní před zahájením přihlášené akce, 60% v termínu 14 – 6 dní před
zahájením přihlášené akce a 95% od termínu 5 dní před zahájením přihlášené akce až do zahájení akce. Po zahájení akce
se již žádná část účastnického poplatku nevrací.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit studium, pokud nebude naplněn minimální stav účastníků. V tomto případě se
zájemcům o studium vrací celá výše účastnického poplatku.
Další informace je možno získat na tel. 604 231 299 a na webové stránce www.dancesportpro.cz.
Ing. Petr Odstrčil, v.r.

Martin Odstrčil, v.r.

vedoucí studia

prezident DSP Kometa Brno, o.s.

Příloha: Přihláška
Za správnost:
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DanceSport Pro, s.r.o.

Přihláška na Přípravné studium trenérů a porotců
pořádané
tanečním klubem DSP Kometa Brno, o.s. a DanceSport Pro, s.r.o.
v květnu a červnu 2013
v Tanečním studiu Kometa, Brno, Tuřanská 13
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa, vč.PSČ:
Nejvyšší dosažená třída ST:

Nejvyšší dosažená třída LA:

Mobil:

E-mail

_______@_______.___
Přihlašuji se na Přípravné studium trenérů a porotců:
(označte)

Současně objednávám noclehy:
(označte požadavek)

Základní
techniky LA
Pokročilé
techniky LA
Základní
techniky ST
Pokročilé
techniky ST

z 25.
na 26.

26.
27.

27.
28.

25.5.2013
26.5.2013
8.6.2013
9.6.2013
7.
8.

5.

8.
9.

9.
10.

6.

Úhradu účastnického poplatku ve výši

__.___,- Kč

noclehů za 380,- Kč, tj. celkem

_.___,- Kč

tj. celkovou cenu

__.___,- Kč

a __

jsem provedl

bankovním převodem

(zaškrtněte použitý způsob)

dne
Složenkou

__.__.2013

a připojuji kopii dokladu o platbě.

-----------------------------------Podpis přihlášeného

Zašlete e-mailem na ks@dancesportpro.cz do 10.5.2013.
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