ПРЕДМЕТ:Семинар за КИК БОКС ТРЕНЕРЕ у свим кик бокс дисциплинама
Закон о спорту је у члану 27. предвидео обавезно лиценцирање спортских стручњака
(тренера).
Да би лиценца тренера могла да буде законски верификована неопходно је да у
лиценцирање буде укључена и високошколска установа.
Из тог разлога Стручна комисија КБСС у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање
у Новом Саду организује стручни семинар за тренере и издавање тренерске лиценце на период од 3
године (за период 2021. -2024.).
За издавање лиценце неопходно је да тренер у архиви КБСС има копију дипломе о завршеном
школовњу или уверење о оспособљености, потврду клуба о тренерском стажу и постигнутим
резултатима.
На основу презентованог списка, неопходно је да тренери на семинар донесу копију дипломе
(ако није у архиви КБСС, односно нису обавезни да доставе копију дипломе уколико обнављају
лиценцу), а сви тенери потврду о досадашњем раду и постигнутим резултатима, који ће користити за
одређивање или промену нивоа лиценце сваког тренера.
Годишњи семинар за лиценцирање тренера за 2021. годину одржаће се у три различита
термина.
Први термин је 07. Мај у Београду, на адреси Булевар Краља Александра 298, у периоду од
18:00 до 21:00.
Други термин је 08. мај у Краљеву, Спортски центар „Ибар“, адреса Душана Поповића 41 а у
периоду од 10:00 до 13:00.
Трећи термин је планиран за 9 мај. У току ове недеље биће одређено место и време
одржавања, о чему ћемо вас накнадно и благовремено обавестити.
Напомињемо да нисте у обавези да присуствујете на сва три семинара већ да присуствујете
једном од ова три наведена термина.
Котизација за семинар износи 5.000 динара.

Пријава за семинар се врши у писаној форми најкасније до 05.05.2021. на адресу КБСС
(електронском поштом на мејл: office@kick.rs).
Уплату котизације сваки тренер мора извршити најкасније до 07.05.2021. КАО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ,
ОПШТОМ УПЛАТНИЦОМ:
Уплатилац: Име и презиме, место и адреса становања
Сврха уплате: КОТИЗАЦИЈА ЗА ТРЕНЕРСКУ ЛИЦЕНЦУ
Прималац: Кик бокс савез Србије, Маршала Бирјузова, 11000 Београд
Шифра плаћања: 189Iзнос: 5.000,оо динара
Рачун примаоца: 170-30023504000-74, UniCredit Banka a.d.

Кик бокс савез Србије

У Београду, 26.4.2021.

