RAZPIS DO-USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA STROKOVNI DELAVEC 1 ŠPORTNO TRENIRANJE - KOLESARSTVO-GORSKO, KOLESARSTVO-BMX
KDAJ:

16.02.2021 in 18.02.2021

KJE:

Virtualno, s pomočjo uporabe spletne aplikacije ZOOM.

URNIK:
URA

MODUL (PREDMET)

17.00 - 17.30

Registracija udeležencev in uvod

17.30 - 19.30

Športno treniranje: teorija in metodika (T)
Luka Žele
Fiziologija napora in priprave/izvajanje trenažnega procesa v gorskem in BMX
kolesarstvu.

17.30 - 19.30

Športno treniranje: teorija in metodika (T)
dr. Samo Rauter
Metode trenažnega procesa za razvoj gibalnih sposobnosti in njihovo
spremljanje.

*Preverjanje znanja sledi po navodilih predavatelja tekom predavanja.
POGOJI ZA VKLJUČITEV
Naziv Učitelj gorskega kolesarstva 2 ali Vodnik gorskega kolesarstva 2.
POGOJI DOKONČANJA
Prisotnost na modulu Športno treniranje: teorija in metodika in opravljeno preverjanje znanja.
PRIJAVA
Obvezno prijavo na seminar opravite preko spletne prijavnice, ki se nahaja na povezavi
https://forms.gle/FwVABu5RyMivJ7vJ8 (kopiraj povezavo v brskalnik) .
Po uspešno oddani prijavi, boste nemudoma prejeli obvestilo o oddani prijavi, v vaš poštni nabiralnik pa boste
prejeli še kopijo oddane prijavnice z naslovom: PRIJAVICA NA DO-USPOSABLJANJE (preverite nezaželeno
pošto).
KOTIZACIJA
Kotizacijo v višini 40 EUR poravnate na transakcijski račun SI56 0310 0100 1890 208.
PRIJAVA
Prosimo pošljite potrdilo o plačilu kotizacije skupaj s kopijo oddane spletne prijavnice, ki jo boste prejeli v vaš
poštni nabiralnik, do ponedeljka, 15.02.2021 do 12.00 ure.
Prosimo, da poleg prijavnice posredujete še:
-

kopijo spričevala o zadnji doseženi izobrazbi in

-

kopijo osebnega dokumenta.

Na podlagi prejete prijavnice boste na elektronski naslov plačnika ali na svoj naslov prejeli račun za plačilo.
Ostale informacije in navodila o izvedbi do-usposabljanja prejmete v potrditvenem elektronskem sporočilu
pred izvedbo, in sicer v torek, 16.02.2021 ob 12.00 uri.
OB ZAKLJUČKU TEČAJA
Udeleženec prejme diplomo o strokovni usposobljenosti s katero se vpiše v Razvid strokovno izobraženih in
strokovno usposobljenih delavcev v športu.
Veljavnost licence strokovno usposobljenih delavcev v športu, ki se bodo udeležili izrednega licenčnega
seminarja je do 31.12.2022. Slednje pomeni, da se udeležencem ne bo potrebno udeležiti rednega letnega
seminarja obnovitev licence 2022, ki bo v decembru 2021.
Kolesarska zveza Slovenije si pridržuje pravico do spremembe urnika, v kolikor bi se ukrepi za omejevanje
gibanja in druženja sprostili in bi bila klasična izvedba usposabljanja ponovno mogoča ali v primeru
nezadostnega števila prijav.
V primeru vprašanj lahko pošljete e-mail na usposabljanje@kolesarska-zveza.si.
Kolesarska zveza Slovenije

