Kvalifikační studium III. třídy
Červen - Srpen 2016

DSP Kometa Brno, z.s.

Z pověření Českého svazu tanečního sportu pořádá taneční klub DSP Kometa Brno, z.s.

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy
Cílem studia je získat potřebné znalosti a dovednosti pro vykonávání činnosti trenéra tanečního
sportu a porotce tanečního sportu na úrovni kategorií D a C. Úspěšné absolvování studia je jednou
z podmínek získání licence porotce třídy III a trenéra třídy III. Je také podmínkou ke vstupu do
Kvalifikačního studia tř. II, které již zakládá možnost získání živnostenského listu a profesionální
činnost v tanečním sportu.
Kvalifikační studium III. třídy je organizováno dle podmínek Kvalifikačního řádu ČSTS.
Rozsah studia je 52 lekcí (po 45 minutách) a zahrnuje přednášky, semináře i samostatnou přípravu.
Celá výuka je soustředěna do dvou dvoudenních soustředění. Samostatný den je pak věnován
závěrečným konzultacím, vyhodnocení samostatných prací, testům a závěrečné zkoušce.
Znalosti účastníků se ověřují testy a vyhodnocením jejich samostatných prací. V závěrečné
zkoušce se zhodnotí výsledky testů a úroveň samostatných prací a absolvent musí prokázat znalost
katalogu figur ST a LA. Neúčast na testech a závěrečné zkoušce v poslední den kurzu je považována
za neúspěch. Testy a zkoušku je možné při neúspěchu dvakrát opakovat (samostatná platba)
v termínech dle dohody s lektory. Testy i zkoušky je nutno složit do 1 roku po skončení studia, tj. do
28. 8. 2017.
Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o absolvování kvalifikačního studia III. třídy a pokud
splňují ostatní podmínky Kvalifikačního řádu ČSTS (věk 18 let, třída BST a BLA), mohou si ihned
zažádat o vydání licence trenéra a porotce III. třídy.
Kvalifikační studium se uskuteční v prostorách tanečního studia Kometa Brno, Tuřanská 13,
Brno, 620 00 ve dnech 18/19. 6. 2016, 2/3. 7. 2016 a 28. 8. 2016. Prezence účastníků je 18. 6. 2016 do
8:00.
Cena kvalifikačního studia je 3.300,- Kč při provedení platby do 20. 5. 2016 a 3.800,- Kč při
provedení platby do 10. 6. 2016. Termín platby je termín připsání na účet pořadatele. Opakování testu
stojí 50,- Kč a opakování závěrečné zkoušky 500,- Kč.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu ks@dancesportpro.cz. Platba se provádí převodem na
účet 774325001/5500 (VS = 167201, SS = rodné číslo). Konečný termín přihlášek je 10. 6. 2016,
pozdější přihlášky budou akceptovány jen v případě nenaplnění studia a v ceně k 10. 6. 2016.
Storno poplatky jsou 30% do 10. 6. 2016 a 95% od 11. 6. 2016 do zahájení akce. Po zahájení
akce se již žádná část účastnického poplatku nevrací.
Při zahájení bude též možno zakoupit doporučenou literaturu.
Další informace je možno získat na tel. 604 231 299 a na webové stránce
www.dancesportpro.cz.

Ing. Petr Odstrčil

Martin Odstrčil

vedoucí studia

prezident DSP Kometa Brno, z.s.

Příloha: Přihláška
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Přihláška na Kvalifikační studium trenérů a porotců tř. III
pořádané
tanečním klubem DSP Kometa Brno, o.s. a DanceSport Pro, s.r.o.
ve dnech 18/19. 6., 2/3. 7. a 28. 8. 2016
v Brně, Tuřanská 13
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Přihlašuji se na výše uvedené Kvalifikační studium trenérů a porotců tř. III.

Úhradu částky (3.300,- /3.800,- Kč):

,- Kč

jsem provedl dne

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

Zašlete e-mailem na ks@dancesportpro.cz do 10.6.2016.
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