LICENČNI SEMINAR ZA STROKOVNE KADRE KZS ZA PODALJŠANJE
LICENCE ZA LETO 2021
Strokovne delavce v konjeništvu vabimo, da se v udeležijo 1. licenčnega seminarja za leto
2021, ki bo potekal v okviru dresurnega treninga, namenjenega pripravi tekmovalcev v
konkurenci otrok in mladincev na prihajajočo sezono.
Trening bo potekal pod vodstvom g. Remyja Bastingsa iz Nizozemske (življenjepis v
prilogi).
Seminar je namenjen predvsem strokovnim delavcem 2. stopnje (učitelji in trenerji
jahanja), ki se ukvarjajo s treningom dresurnih jahačev na tekmovalnem nivoju, vabljeni
pa so tudi ostali zainteresirani strokovni delavci (inštruktorji jahanja).
Št. udeležencev ni omejeno.
Kdaj: v soboto, 21. marca 2020 od 10. do 15.30 ure
Kje:

v jahalnici CKD Matej na Hipodromu v Stožicah

Pred pričetkom treninga bo trener predstavil posebnosti posameznih jahačev, nekaj časa
ob koncu vsake lekcije pa bo namenjenega razpravi oz. morebitnim vprašanjem. Pozor:
Seminar bo potekal v angleškem jeziku!
Skupno trajanje seminarja bo 6 šolskih ur s 45 minutnim odmorom po četrtem jahaču.
Seminar se bo izvajal v skladu z novimi pravili za licenciranje strokovnih kadrov
KZS. Pravila so objavljena na spletni strani KZS. Prosimo, da jih skrbno preberete.
Z udeležbo na seminarju si strokovni delavci pridobijo 6 KT.
Cena seminarja: 60 evrov
Skladno z novimi pravili je obvezna predhodna prijava na seminar (email: kzs@konjzveza.si). Prijavnica je v prilogi. Rok za prijavo in plačilo kotizacije je 18. marec 2020.
Kotizacijo nakažete na TRR KZS: 03100-1001904952, odprt pri SKB banki. Kot namen
plačila navedite Seminar1-2020 in obvezno pripišite ime in priimek udeleženca seminarja.
Vsak udeleženec se mora ob prihodu registrirati (9.30 – 10.00) in po potrebi pokazati
potrdilo o plačani kotizaciji. Ob zaključku seminarja bodo udeleženci prejeli potrdilo o
udeležbi na seminarju, ki jim bo služilo kot dokazilo o opravljenem delu obveznosti. Potrdilo
bomo izdali izključno vnaprej prijavljenim udeležencem s plačano kotizacijo!

Opravičujemo se za nekoliko pozen razpis tokratnega seminarja, saj je bilo potrebno še
uskladiti pravila in določiti urnik seminarja. Veseli bomo vašega obiska!
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