
SAZEBNÍK POPLATKŮ ČAS 2021 - školení, semináře, workshopy - upřesnění
výše poplatku ČAS / FTVS doporučená minimální výše poplatku pro účastníka

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ
Trenér atletiky
TAP oddíl / klub (KAS / PAS) e-learning 1 měsíc + 1 den (2 půldny), administrativní poplatek ČAS 500Kč 2 000 Kč

- zajištění online výuky v teoretický předmětech formou záznamů přednášek (5 lekcí) 500Kč

TŽ oddíl / klub (KAS / PAS) e-learning 1 měsíc + 2 dny (4 půldny), administrativní poplatek ČAS 500Kč 3 000 Kč

- zajištění online výuky v teoretický předmětech formou záznamů přednášek (7 lekcí) 500Kč

3. třída  ČAS + akredit. prac. e-learning 1 měsíc + 2x 4 dny 7000 Kč (včetně admin. poplatku ČAS 1000 Kč)

2. třída ČAS + akredit. prac. e-learning 2 měsíce + 3x 3-4 dny 10 000 Kč (včetně admin. poplatku ČAS 1500 Kč)

1. třída - trenérská škola 13 000 Kč/rok na účet FTVS + trenér platí admin. poplatek ČAS 200 Kč

- denní + dálkové studium se spec. atl. zakončené státní zkouškou + trenér platí admin. poplatek ČAS 200 Kč (admin. poplatku ČAS)

Trenér kondičního běhu
TKB 3. třídy 1 500 Kč 3 300 Kč

TKB 2. třídy 1 500 Kč 6 300 Kč

TKB 1. třídy 2 500 Kč 7 700 Kč

Výše poplatku za celé školení je pro úroveň TAP (1 500 Kč  včetně admin. poplatku 500 Kč) a TŽ (3 000 Kč  včetně admin. poplatku 500 Kč ) = doporučená částka (stanovuje si pořadatel podle reálných 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.

Výše uvedené poplatky nezahrnují náklady na ubytování a stravování.

Poplatek za jmenování do kvalifikace trenéra uznáním za vzdělání (včetně zápisu do databáze trenérů ČAS)200Kč

Poplatek za zápis do databáze trenérů ČAS 200Kč

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH ŠKOLENÍ TRENÉRŮ

TAP oddíl / klub (KAS / PAS) 1 den 2 000 Kč

TŽ  oddíl / klub (KAS / PAS) 1 den 2 000 Kč

ODBORNÉ SEMINÁŘE a WORKSHOPY
Rozpětí účastnického poplatku 0 – 5 000 Kč

Výše uvedené poplatky nezahrnují náklady na ubytování a stravování.

LEKTORNÉ výpočet odměny

Školení TAP a TŽ, 3. třídy TKB

– odměna za teoretickou / praktickou lekci minimálně 500 Kč / hodina 1 hodina / 100 Kč přímého lektorského působení + 4 hodiny / 100 Kč příprava na lekci 

Školení trenérů 3. třídy, 2. třídy TKB

– odměna za teoretickou / praktickou lekci minimálně 750 Kč / hodina 1 hodina / 150 Kč přímého lektorského působení + 4 hodiny / 150 Kč příprava na lekci 

Školení trenérů 2. třídy, 1. třídy TKB

– odměna za teoretickou / praktickou lekci minimálně 1000 Kč / hodina 1 hodina / 200 Kč přímého lektorského působení + 4 hodiny / 200 Kč příprava na lekci 

Školení trenérů 1. třídy (TŠ)

– odměna za teoretickou / praktickou lekci minimálně 1250 Kč / hodina 1 hodina / 250 Kč přímého lektorského působení + 4 hodiny / 250 Kč příprava na lekci 

(vyučovací hodina = 45 minut, lekce = 2 vyučovací hodiny / 90 minut)

ODMĚNY LEKTORŮM ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ 500 - 2000 Kč / hodina

Dle skutečných nákladů na realizaci semináře/workshopu a dle délky semináře/workshopu. Výše částky podléhá schválení předsedkyni metodické komise a vedoucímu metodického oddělení ČAS.



VEDENÍ ŠKOLENÍ, SEMINÁŘŮ a WORKSHOPŮ

Vedoucí školení
TAP 1 500 Kč (hradí pořadatel)

TŽ 3 000 Kč (hradí pořadatel)

3. třída 6 000 Kč (hradí ČAS)

2. třída 9 000 Kč (hradí ČAS)

1. třída 20 000 Kč (hradí ČAS)

školení vedoucích školení trenérů (TAP, TŽ) 2 000 Kč (hradí ČAS)

Vedoucí odborného semináře
jednodenní seminář pro trenéry ČAS 2 000 Kč (hradí pořadatel)

vícedenní seminář pro trenéry ČAS 4 000 Kč (hradí pořadatel)

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.

V případě odhlášení uchazeče / uchazečů ze školení po uzavření přihlášek může pořadatel školení požadovat stornopoplatek za služby spojené s přípravami školení maximálně do 50 % celkových nákladů školení.

Doklady o úhradě
Vydává pořadatel / příjemce platby / (popřípadě ČAS pokud bude platba evidována v přihlašovacím systému ČAS), potvrzení obsahuje informace o platebních údajích a názvu příjemce.

(za předpokladu splnění všech organizačních náležitostí a včasného předání podkladů ve stanovených termínech a stanoveném formátu na sekretariát ČAS náleží vedoucímu školení / semináře / workshopu odměna v následující minimální výši)


