Komise rozhodčích ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 608 678 848
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600
E-mail: referee@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz
Č.j. 2019/KR/006

V Praze dne 31. ledna 2019

Určeno pro:
Rozhodčí ČSKe, Krajské rozhodčí,

Věc : Pozvánka na hlavní školení a seminář r ozhodč íc h všech t ř íd
Vážení rozhodčí,
Dovolte mi Vás pozvat na školení a seminář rozhodčích, který se uskuteční v terminu 22. 03. - 24. 03.
2019 v Brně v prostorech Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví (Čichnova 982/23, BrnoKomín 62400, GPS: 49.2145908N, 16.5613933E).
Dále bychom Vás chtěli informovat o zavedení všech plateb za licence a semináře rozhodčích
prostřednictvím databáze www.cubu.info. V databázi v současné době naleznete také možnost plateb
licencí za období 2018-2019, kdo tak už neučinil, má možnost využití této metody a zároveň zisku i
vystavení faktury za licenci a soustředění po jejím zaplacení, kterou najdete v administraci ČUBU.
Viz příloha níže.
Program školení:
22.03.2019 – teorie a výklad pravidel, písemní testy

16:00 – 20:00

23.03.2019 – praxe kumite

09:00 – 19:00

24.03.2019 – praxe kata a vyhodnoceni

08:30 – 15.30

Cena školení:

1.500,- Kč (zahrnuje poplatek za školení, 2x oběd a 1x společná večeře)

(Platba je možná pouze prostřednictvím databáze, není možná úhrada v hotovosti na začátku školení)
Ubytovaní:

zajištění každý individuálně (www.booking.com, www.trivago.cz)

Na školení a semináři je vyžadovaná platná členská známka ČSKe, zdravotní prohlídka, rozhodcovský
úbor a karate-gi. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu na základě počtu přihlášených.

Přihlášky a poplatky se provádí přes systém ČUBU a to nejpozději do 10.03.2019 na adrese:
http://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/souteze&detail=198 (registraci musí provést na základě
přihlášení do systému statutární osoba klubu a funguje stejným systémem jako přihlášení na soutěže)
UPOZORNĚNÍ!
Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací
databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za
školení/seminář, a to i za předpokladu, že se školení/semináře nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho
neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu Českého svazu karate, z.s.,
nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a
lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání akce na sekretariát svazu (info@czechkarate.cz)

Za komisi rozhodčích
Umberto Bedendo
předseda Komise rozhodčích ČSKe

Příloha: (ukázka registrace v databázi ČUBU)

