ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE

RAZPIS SEMINARJA PRO in A - Portorož 2017
V skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc, ZNTS razpisuje letni seminar PRO in A, ki bo
14. In 15.januarja 2017, v hotelu Bernardin v Portorožu.

Pogoji za prijavo
Na seminar se lahko prijavijo vsi trenerji, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
•

•

•

da so člani trenerske organizacije in imajo potrebno trenersko izobrazbo oz.
usposobljenost – UEFA PRO, PRO, UEFA A, višji nogometni trener, diplomirani trener ali
trener I. razreda
da se do 23.12.2016 prijavijo na seminar na priloženi Prijavnici – 14.1. za A / 14.,15.1.za PRO
da do 9.1.2017 plačajo kotizacijo seminarja v višini 24,00 eur na podlagi prejetega
računa ZNTS .

Opozorilo
•
•

Po 23.12. ni več mogoča prijava!
Kdor ne bo imel plačane kotizacije do 9.1.2017, ne bo uvrščen na seznam in ne bo
mogel prisostvovati seminarju.

Navodila
•
•
•
•

•

vsak trener mora izpolniti priloženo Prijavnico in jo pravilno ter popolno izpolnjeno
oddati najkasneje do 23.12.2016 na naslov, ki je naveden na Prijavnici
po prejemu Prijavnice za seminar, bo ZNTS vsakemu trenerju izstavila račun za kotizacijo
seminarja, ki ga je potrebno poravnati med 3. in 9. januarjem 2017
vsak trener mora plačati članarino pri svoji DNT oz. OZT kar je pogoj za članstvo v ZNTS in
eden od pogojev za dvig licence
za pridobitev licence PRO je potrebna prisotnost oba dneva seminarja, za licenco A pa v
soboto. Trenerji A lahko prisostvujejo seminarju tudi v nedeljo, 15.1.2017
udeleženci seminarja PRO/A, ki izpolnjujejo pogoje udeležbe, pridobijo predpisano
število točk za tekmovalno sezono 2017/18 v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc

Splošna informacija

Vsi trenerji iz oddaljenejših krajev imajo možnost prenočišča
sledečih cenah:
• enoposteljna soba – polpenzion z večerjo
• dvoposteljna soba – polpenzion z večerjo po osebi
• nočitev z zajtrkom - dvoposteljna soba po osebi
• nočitev z zajtrkom – enoposteljna soba

v hotelu »BERNARDIN« po
65,00 eur
42,00 eur
35,00 eur
58,00 eur

Zaradi zasedenosti bivalnih kapacitet je potrebna predhodna rezervacija še v letošnjem letu
– Hotel »BERNARDIN« Portorož - tel. 05- 690 7000, fax. 05- 690 7210, ali e-mail:
booking@bernardingroup.si / ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec seminarja ZNTS.
Stroške bivanja krijejo udeleženci sami !

ZNTS
mag. Rudi Bračič, l.r.
predsednik

SEMINAR PRO in A, Portorož 14. In 15. januar 2017

Priloga: Prijavnica

