Datum: 12.01.2022
Številka: 2022-MB-29

RAZPIS LICENČNEGA SEMINARJA ZA OBNOVITEV LICENC STROKOVNEGA OSEBJA
KOLESARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2022
Skladno s predhodnim obvestilom vam posredujemo natančen program licenčnega seminarja za obnovitev licence
strokovnega osebja Kolesarske zveze Slovenije za leto 2022, ki bo potekal v tednu od 17.01.2022 do 21.01.2022,
vsak dan od 17.30 do 20.00 ure.
Seminar bo izveden virtualno, s pomočjo uporabe spletne aplikacije ZOOM.
Pripravili smo pester izbor predavanj z aktualno tematiko, kjer bodo predavali tako domači kot tuji strokovnjaki in
med katerimi boste lahko sami izbirali, pri tem pa je pomembno le, da boste na koncu zbrali skupaj 8 kreditnih
točk:
minimalno 4 kreditne točke iz obveznih vsebin
preostale 4 kreditne točke lahko zberete ali iz splošnih ali preostalih obveznih vsebin.
V praksi slednje pomeni, da se morate izmed desetih razpisanih predavanj udeležiti minimalno štirih predavanj. V
kolikor želite, se lahko udeležite tudi preostalih predavanj, ki vas zanimajo.
Prestavitev predavateljev ter tem je na voljo na spodnji povezavi, kjer boste našli tudi točen urnik posameznih
predavanj.
URNIK:

KLIKNI TUKAJ

VSEBINE:

Predstavitev predavanj in predavateljev je na voljo KLIKNI TUKAJ

PRIJAVA:

Obvezno prijavo na seminar opravite preko spletne prijavnice, ki se nahaja na povezavi
https://forms.gle/QJn2BuNp7KF8stgs5 (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 – LICENČNI
SEMINAR KZS (preverite nezaželeno pošto).

KOTIZACIJA:

Kotizacijo v višini 40 EUR poravnate na transakcijski račun Kolesarske Zveze Slovenije
SI56 0310 0100 1890 208.
Prosimo pošljite potrdilo o plačilu kotizacije skupaj z izpolnjeno vlogo za licenco za strokovno
osebje. Na podlagi izbrane vrste licence boste prejeli skupen račun za kotizacijo in izbrano licenco.

Licenčnega seminarja se lahko udeležijo tudi posamezniki in strokovni delavci klubov, ki niso člani Kolesarske zveze
Slovenije.

Trenerji, učitelji in vodniki, ki ste se v letu 2021 udeležili usposabljanja in do-usposabljanja za nov naziv oz.
izrednega licenčnega seminarja, se vam rednega licenčnega seminarja ni potrebno udeležiti.
Število mest za udeležbo na posameznem predavanju je omejeno. V primeru zasedenosti boste pravočasno
obveščeni.
Vlogo za izdajo licence za leto 2022 pošljite na mail kzs@kolesarska-zveza.si.
V primeru vprašanj pošljite e-mail na usposabljanje@kolesarska-zveza.si ali kzs@kolesarska-zveza.si.
Lep pozdrav,
Kolesarska zveza Slovenije

