Asociace integrovaných sport , z. s. ve spolupráci se Sportem proti barierám, z. s.

po ádá: 19. 3. 2016

Kurz pro organizátory sout ží a trénink v iBoccie: 2016/1
Místo konání:

Masarykova ZŠ Stará Paka, Revolu ní 355, 507 91 Stará Paka.
http://maps.google.cz/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Masarykova+Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A0kola,+Revolu%C4%8
Dn%C3%AD,+Star%C3%A1+Paka&aq=4&sll=50.486784,15.490723&sspn=0.301011,0.617294&brcurrent=5,0,0&ie=UTF8&hq=Masarykova
+Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A0kola,&hnear=Revolu%C4%8Dn%C3%AD,+507+91+Star%C3%A1+Paka&z=16

Kontaktní osoba:

Ladislav Kratina (tel.: 739 445 037, ladislav.kratina@email.cz).

Obsah kurzu:

astníci kurzu se nau í jak se iBoccia hraje (v etn správné asistence
postiženým sportovc m b hem turnaje), tréninkové postupy a na konci kurzu
skloží zkoušku pro rozhod í iBoccii 1. stupn . Nau í se p ipravovat
sportovišt a získají p ehled o sportovních pom ckách a vybavení.

Cena kurzu:
V cen kurzu je:

1 500,- K za osobu.
ob erstvení b hem kurzu (sva ina, teplé a studené nealko nápoje), vzor
výsledkové tabulky a pravidla (zašleme také elektronicky), certifikát o
proškolení.

Stravování na kurzu: V cen kurzu je zajišt na sva ina a pití. Na ob d je vy len na 1,5 hodinová
pauza, b hem které bude možné navštívit restauraci STAROPACKÁ
RESTAURACE: http://staropackasokolovna.eu/.
Program – sobota 19. 3. 2016
08:30 – 12:00
1. ást kurzu
12:00 – 13:30
estávka na ob d
13:30 – 17:00
2. ást kurzu
17:00 – 19:00
možnost využít školitele k dotaz m / volná diskuse + p edání certifikátu

Na základ závazné objednávky vám zajistíme ubytování:
Ubytování m žeme zajistit za cenu 200,- K / noc + 50,- K za povle ení. V objednávce prosím
uve te p ibližný as p íjezdu do Staré Paky. Místo ubytování (adresu ubytovacího za ízení) vám
up esníme na základ p ijatých objednávek.
S sebou si prosím (krom dobré nálady) p ivezte sportovní oble ení + obuv na p ezutí.

Pokud o iBoccie nemáte žádné informace, ni eho se neobávejte – vše vám b hem kurzu
vysv tlíme. T šíme se na setkání s vámi

