PFS ve spolupráci s FAČR pořádá doškolení trenérů C licence FAČR
Délka doškolení C licence FAČR čítá dohromady 6 hodin výuky.
Lokality výuky: Presscentrum FAČR, Diskařská ulice 2120/3, (mezi stadiony Přátelství a
Rošického), Strahov
Blok výuky: čtvrtek 22.9.2022 od 14:30 do 20:00
Výuka bude zahájena ve čtvrtek 22.9.2022 v 14:30 v Presscentru FAČR.
Cena doškolení je 1 500,- Kč.

Platba doškolení proběhne převodem, informace o platbě (číslo účtu - faktura) obdržíte na Vaši
emailovou adresu po elektronickém přihlášení ( viz odkaz ). Nový platný průkaz obdržíte až po
prokázaném uhrazení poplatku převodem.
Novou podmínkou pro absolvování doškolení je splněný (platný) on-line certifikát Grassroots
Leader. Pro vystavení nového průkazu je potřeba vložit do certifikátu fotografii, která bude
následně využita pro výrobu nového průkazu. Certifikát můžete mít splněný z minulosti (je nutné
každé tři roky obnovovat platnost certifikátu) nebo ho můžete splnit na tomto odkazu:
https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog
Na stejném místě a pod Vaším přihlášením pak můžete vkládat do profilu fotografii.
Přihlášení a platba kurzovného
1. Na doškolení se lze přihlásit výhradně elektronicky přes odkaz, který najdete na webových
stránkách PFS: https://www.fotbalpraha.cz/projekt/12-trenuj-fotbal
2. V přihlášce, prosíme, správně vyplňte příjemce faktury – platí buď účastník kurzu nebo jiný
subjekt (klub trenéra), jiného plátce kurzovného lze nastavit v dolní části přihlášky.
3. Po přihlášení Vám do Vámi uvedeného mailu přijde odkaz (link), který je potřeba potvrdit pro
úspěšné dokončení Vašeho přihlášení na doškolení!!!
4. Bude Vám vystavena zálohová faktura, která Vám přijde na mail, který jste uvedli do přihlášky.
Při platbě prosím správně vyplňte uvedené číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol!

Generální partner

Hlavní partneři

Partner mládeže

Jedině tak Vám bude vystavena konečná faktura, která Vám po zaplacení přijde rovněž na Vámi
uvedený e-mail. Doškolení lze platit pouze převodem na bankovní účet PFS.
5. Pokud se nebudete moci zúčastnit již zaplaceného doškolení a budete požadovat vrácení peněz,
bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč. Další možností je zúčastnit se doškolení C
licence v náhradním termínu (v rámci licencí pořádaných PFS), nebo za sebe na doškolení poslat
náhradníka.
V případě změn kontaktujte pořadatele kurzu. Aleš Majer lektor PFS licencepfs@gmail.com tel.
702 004 385.
Uchazeči o prodloužení Licence C si sebou na doškolení přinesou
• průkaz trenéra Licence C
• potvrzení o zaplacení doškolení
• splněný (platný) on-line certifikát Grassroots Leader s vloženou fotografií v profilu
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