
 
 

 
 
 
 
 

ZZÁÁCCHHRRAANNAA    AA    DDOOPPOOMM OOCC  AAKK RROOBBAATTII CCKK ÝÝCCHH  PPRRVVKKŮŮ  
((SSAALL TTAA,,  SSAALL TTAA  SS  OOBBRRAATTYY,,  DDVVOOJJNNÁÁ  SSAALL TTAA,,  ……))      

      (akrobacie, přeskok) 

 
 

         Seminář je určen všem cvičitelkám a cvičitelům VG a ostatním zájemcům ze všech organizací. 
Pořadatel:  Sekretariát ČASPV 
Vedoucí akce: Mgr. Dana Milatová 
Termín:  18. 9. 2010  
Místo konání:  KSG Moravská Slávia Brno, Vídeňská 9, 63900 Brno  

Spojení MHD: z Hlavního nádraží tramvaj č. 2 - zastávka Polní nebo tramvaj č. 8 – 
zastávka Vojtova 

Prezence:  sobota od 9. 00 hod. v místě konání školení 
Zahájení:  sobota v 10.00 hod.  tělocvična  
Ukončení:  sobota cca v 15. 00 hod. 
Program:   10. 00 – 13. 00 hod. Akrobacie 
   13. 00 – 15. 00 hod. Přeskok 
Vedoucí lektor: Mgr. Jan Komrska, bývalý trenér reprezentace ČR a naší úspěšné reprezentantky ve 

sportovní gymnastice Jany Komrskové. 
KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  SI  MŮŽE  PŘIVÉZT  JEDNOHO SVÉHO DEMONSTRÁTORA  ZDARMA. 
Účastnický poplatek:  450,- Kč člen ČASPV jestliže je platba předem. 

   500,- Kč nečlen ČASPV jestliže je platba předem. 
      550,- Kč člen ČASPV jestliže je platba v den konání semináře.  

   600,- Kč nečlen ČASPV jestliže je platba v den konání semináře. 

Platba:                       složenkou nebo převodem  

Číslo účtu:   53437011/0100,  Variabilní symbol: 20010610 

Stravování:  nebude zajištěno, občerstvení lze zakoupit ve stánku 

Cestovné:  neproplácí se 

S sebou vezměte: obutí a oblečení do tělocvičny, cvičitelský a registrační průkaz ČASPV.  
Přihláška:             návratku zašlete nejpozději do 12. září 2010  E-mailem:   milatova@caspv.cz  

Nebo poštou na adresu: OMM ČASPV, Mgr. Dana Milatová, Ohradské  náměstí 
1628/7, 15500 Praha 5 - Stodůlky  

 Informace na telefonu: 242480314 nebo 777700490  
 
 
Mgr. Dana Milatová, metodička komise VG ČASPV                                



 
 
 

 

Návratka na seminář         
 

       ZÁCHRANA  A  DOPOMOC AKROBATICKÝCH  PRVK Ů 
       (AKROBACIE, PŘESKOK) 

             Brno 18. 9. 2010  
 

Příjmení a jméno …………………………………  tel.: ………………………………………. 
 
Adresa bydliště …………………………………………………E-mail:…………… 
 
Datum narození…………… 
 
Člen ČASPV    ano     ne    Číslo průkazu ČASPV…………………… 
  
Mám demonstrátora    ano    ne 
 
 
       ……………………………………………… 
         podpis přihlášeného 
 
 
UPOZORNĚNÍ: 
■  Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se přihlásil/a, pro účely publikace těchto fotografií v 
metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při prezenci. 
■ V případě, že účastník neuhradí požadovanou výši účastnického poplatku nebo zálohy ve stanoveném termínu a provede platbu 
na místě před zahájením akce, zvyšuje se stanovená výše účastnického poplatku o 30%. Toto ustanovení se týká i účastníků 
přihlášených do termínu, ale bez uhrazení stanoveného poplatku. 
 

Storno podmínky:  Směrnice ČASPV č. M – 8 
ZRUŠENÍ AKCE  
1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného 
termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o 
zrušení akce přihlášeným účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným 
zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné 
výši do 14 dnů od data zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 
4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných 
důvodů (nemoc, doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen 
účastnický poplatek v plné výši. 
4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 
4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 
4.1 a nezajistí za sebe náhradu, platí pro vzdělávací akce typu B a C 
následující storno poplatky: 
a/ do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku  
b/ od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku  
c/ od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku                 


