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Žalec, 20. 04. 2017
Vsem članom KZS
Zadeva: Licenčni seminar - pomladanski termin
Karate zveze Slovenije razpisuje licenčni seminar za strokovne delavce: vaditelje, trenerje in trenerje
inštruktorje karateja.
V skladu z določbami Zakona o športu ter Pravilnika o tehnični komisiji Karate zveze Slovenije je seminar
obvezen za vse vaditelje, trenerje in trenerje inštruktorje karateja, ki so vpisani v register usposobljenih
strokovnih delavcev /ŠPAK/. Zato klube prosimo, da poskrbijo za udeležbo svojih strokovnih delavcev na
seminarju.
Licenčnega seminarja se lahko udeležijo tudi posamezniki in strokovni delavci klubov, ki niso člani Karate
zveze Slovenije.
Celodnevni seminar bo potekal v soboto, 27. maja 2017 s pričetkom ob 09.00 uri na:
II. Osnovni šoli Ljubljanska cesta 46 v Celju.
Prihod vseh slušateljev je ob 08.45 uri !

Natančen urnik licenčnega seminarja bo objavljen naknadno.
Med predavanji bodo krajši odmori ter enourni odmor za kosilo.
Pogoji za izdajo licenc
Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji:
da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost,
dokažejo svojo permanentno strokovno izpopolnjevanje.
Udeležba na seminarju zagotavlja podaljšanje licence strokovnim delavcem v karateju (vaditelji, trenerji,
trenerji inštruktorji) za obdobje enega leta, od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.
Kotizacija za udeležence, ki podaljšujejo licenco znaša 40,00 € in se plača na transakcijski račun KZS:
SI56 0310 0101 2382 504.
Obvezno navedite referenco !! Sklic: 042 + Šifra kluba – objavljena na spletni strani KZZ:
Kotizacijo je potrebno poravnati do srede, 24. 05. 2017.
Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavnico pošljite do srede, 24. maja 2017 na naslov:
Karate zveza Slovenije, Opekarna 28a, 1420 Trbovlje ali po faxu na št.: 01 300 70 66 ali pa (scanirano)
po e-pošti na naslov: sekretar@karate-zveza.si. K prijavi dodajte kopijo potrdila o vplačilu kotizacije.
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