
VÝŠE ÚČASTNICKÝCH POPLATKŮ ZA ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE TRENÉRŮ ČAS od 17. 1. 2020 

 

Poplatky schváleny předsednictvem ČAS na jednání 16. 1. 2020 s platností od 17. 1. 2020 jako aktualizace Směrnici 

ČAS o poplatcích a odměnách v ČAS účinné od 15. února 2019, tak aby akce realizované v roce 2020 

nebyli ztrátové.  

VÝŠE ÚČASTNICKÝCH POPLATKŮ: 

 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ 

 

 

TAP (8h) oddíl / klub (KAS / PAS)     1 den  500 Kč = administrativní poplatek ČAS 

TŽ (20h) oddíl / klub (KAS / PAS)     2-3 dny 500 Kč = administrativní poplatek ČAS 

3. třída (56h) ČAS ve spolupráci s akredit. prac. 2x 4 dny 7000 Kč (včetně admin. poplatku ČAS 1000 Kč) 

2. třída (150h) ČAS ve spolupráci s akredit. prac. 3x 3(4) dny 10 000 Kč (včetně admin. poplatku ČAS 1500 Kč) 

1. třída (trenérská škola / denní studium (2 roky) 11 000 Kč/rok (trenér platí admin. poplatek ČAS 500 Kč). 
 

Výše poplatku za celé školení je pro úroveň TAP a TŽ doporučená částka (stanovuje si oddíl podle nákladů) 

V ceně školení je zahrnut poplatek za administraci, uvedení do kvalifikace, poplatek za poskytnutý e-learning, 

distribuované materiály a literatura, certifikát dle uvedené výše.  

 

ODBORNÉ SEMINÁŘE 

Rozpětí účastnického poplatku  300 – 5000 Kč 

Dle skutečných nákladů na realizaci semináře a dle délky semináře. Výše částky podléhá schválení předsedkyni 

metodické komise a vedoucímu metodického oddělení ČAS.   

 

Storno poplatky (školení a odborné semináře) 

Vrácení celé platby – odhlášení nejméně 2 měsíce před zahájením školení, nebo semináře (měsíc před zahájením e-

learningu) 

Po zahájení e-learningu a napsání testu musí pořadatel uhradit za účastníka školení poplatek svazu ve výši 500 – 

1500 Kč podle úrovně školení. 

 

Vedení školení a seminářů  

(za předpokladu splnění všech organizačních náležitostí a včasného předání podkladů na sekretariát ČAS náleží 

vedoucímu školení / semináře odměna v následující minimální výši) 

TAP 1500 Kč  (v klubové režii) 

TŽ 3000 Kč (v klubové režii) 

3. třída 6000 Kč 

2. třída 9000 Kč 

jednodenní seminář pro trenéry ČAS 2000 Kč 

vícedenní seminář pro trenéry ČAS 4000 Kč 

 


