
                  ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST PRAHA 

                                          A OBLAST ZÁPADNÍ ČECHY 

                                                        pořádá školení 

                                 TRENÉR BASKETBALU I ( TB-I) BABY BASKET 

Školení je obsahově zaměřeno na tréninkový proces dětí ve věku 6 až 10 let s důrazem na 

všestranný pohybový rozvoj a nácvik základních basketbalových dovedností, rozsah školení je 

10 vyučovacích hodin. Úspěšný absolvent bude moci působit u družstev přípravek (nesoutěžní 

basketbal), podmínečně bude možno s touto licencí vést 1 rok družstvo v minibasketbalových 

soutěžích U11 - U13. 

Místo:     Hala Kuncova- Kuncova 1617, Praha 5, Stodůlky 

Datum:    6.9.2020  od 9.00 hod  

S sebou přezůvky !!!!  
 

CENA:     500,-Kč včetně poplatku za vystavením osvědčení                

                 Číslo účtu: 1027546454/6100,  VS 2010000003, Zpráva pro příjemce: uvést Jméno a Příjmení 

Termín přihlášení: 31.8.2020 včetně vyplněné přihlášky a dokladu o provedené  platbě ( a za koho)     

                                     je nutno poslat na gerslj@seznam.cz   a v kopii na nfo@pbasket.cz    

Vstupní podmínky: 

- věk 18 let (školení je možno absolvovat již od 16 let, ale trenérská licence bude úspěšnému absolventovi 

vystavena až po dovršení plnoletosti)  

 

Výstupní podmínky: 

- docházka ( je vyžadovaná 100% účast ), 

Přihlášky zasílejte na:  gerslj@seznam.cz                             
a v kopii na: info@pbasket.cz       
 

V případě, že na školení vysílá zájemce pražský klub zahrnutý v grantové podpoře PBS, budou tito 

zájemci vyškoleni PBS zdarma za předpokladu zaslání jmenného seznamu těchto zájemců vždy za 

příslušný klub na email PBS  info@pbasket.cz.  
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                             ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST PRAHA 

                                                             A ZÁPADNÍ ČECHY 

 

 

                                                   PŘIHLÁŠKA na školení TB I- BABY BASKET 

 

Příjmení , jméno : ........................................................................ 

 

Rodné číslo: .................................................................................. 

 

Adresa bydliště : .......................................................................... 

 

Telefon : ........................................... 

 

Email : ............................................. 

 

 

Přihlašuji se závazně na školení k získání basketbalové licence – Trenér basketbalu I, která  

 

se koná 6.9.2020. 

 

 

Zasílám potvrzení o úhradě poplatku za školení a vydání osvědčení TB I , která byla  

 

provedena dne  ........................... 

 

 

Datum: ....................................... 

 

Podpis: ....................................... 

 

 

Termín zaslání přihlášky je do 31.8.2020. 

 

Společně s přihláškou zašlete na adresu gerslj@seznam.cz: 

 

- barevnou fotografii ve formátu JPG ( velikost 30 x 40 mm ) 

- potvrzení o  úhradě poplatku za školení a vydání osvědčení TB I 

   ( Číslo účtu: 1027546454/6100,  VS 2010000003) 

- informaci – název basketbalového klubu, ve kterém jste registrován a uveďte jaké družstvo 

   a jakou věkovou kategorii budete trénovat. 

 

 

Školení se uskuteční v případě, že v termínu zašle své přihlášky minimálně 20 zájemců!!! 


