ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE
Letališka cesta 33 C
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-10
Fax: +386 (01) 520-69-16
http: www.atletska-zveza.si

Vsem atletskim organizacijam, organizacijam
rekreativne vadbe, atletskim trenerjem,
trenerjem rekreativne vadbe, rekreativnim tekačem
in sredstvom javnega obveščanja.

Zadeva:

XXXX. POSVET ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE in
VI. POSVET REKREATIVNE VADBE

Vabimo vas na:
 40. licenčni kongres atletskih trenerjev Slovenije in
 6. posvet rekreativne vadbe
v organizaciji Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki bo:

v soboto, 10. novembra in nedeljo, 11. novembra 2018, v
Hotelu Šport na Otočcu
Okvirni urnik kongresa:
sobota, 10.11.2018:
nedelja, 11.11.2018:

8:30 – 19:00
8:30 – 15:00

Za priznanje obveznosti z naslova trenerske licenciranosti morajo biti slušatelji prisotni ves
čas posveta. Prisotnost se bo dnevno preverjala.
V letošnji posvet smo poskušali vključiti več različnih področij dela. Poleg strokovnih tem
se bomo posvetili tudi aktualnim zadevam in programom v sodelovanju s strokovnim
svetom Atletske zveze Slovenije in z Atletsko zvezo Slovenije. Najzanimivejši predavatelji
so opisani v prispevku na zaključku vabila.
Udeleženci posveta rekreativne vadbe bodo lahko spremljali tudi predavatelje licenčnega
kongresa atletskih trenerjev in obratno, atletski trenerji bodo imeli možnost udeležbe na
predavanjih posveta rekreativne vadbe.
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POZOR: Ob prihodu na kongres se vsi udeleženci prijavijo na prijavnem pultu ob predložitvi
osebnega dokumenta.
V soboto, 10. 11. 2018, predvidoma ob 15.00 (točen razpis bo podan po oblikovanju urnika
kongresa), bo skupščina Združenja atletskih trenerjev Slovenije, kamor vabimo vse
člane trenerske organizacije.
Vsi materiali slušateljev in dokumenti za skupščino bodo dostopni na spletni povezavi:
https://www.dropbox.com/sh/xm4ueki7cea06r3/AAAH53U7yaUGNwKC4IsCYVKWa?dl=0
Tradicionalna večerja v organizaciji Združenja atletskih trenerjev Slovenije oz. Atletske
zveze Slovenije bo v soboto, 10. 11. 2018, ob 20 uri. Podrobnosti o družabnem večeru
bomo sporočili skupaj z uradnim programom in urnikom posveta.
POZOR: Prijave na kongres in rezervacije prenočišča v hotelu Šport Otočec so možne
najkasneje do vključno petka, 2. 11. 2018 izključno preko spodnje povezave:

https://www.surveymonkey.com/r/6CJMWQV
V hotelu Šport Otočec nudijo primerne prostore in pogoje ter še posebej ugodne cene
namestitve ob prijavi preko spletne aplikacije Atletske zveze Slovenije. Pri tem moram
opozoriti, da spodaj navedene cene veljajo izključno za plačilo in rezervacijo preko spletne
aplikacije Atletske zveze Slovenije.

Plačila za udeležence 40. licenčnega kongresa ZATS in 6. posveta rekreativne vadbe na
transakcijski račun za člane ZATS znaša:
Letna članarina
25,00 EUR
Kotizacija posveta 61,00 EUR (DDV je vključen)
Za nečlane ZATS znaša kotizacija posveta 122 EUR (DDV je vključen).
Vsi člani ZATS – slušatelji posveta, ki imajo ustrezno usposobljenost, so po
zaključku posveta opravili vse obveznosti iz naslova pridobitve licence atletskega
trenerja za leto 2019. Pogoj je aktivna udeležba na posvetu oba dneva.

Finančne obveznosti poravnate na transakcijski račun Atletske zveze Slovenije najkasneje
do vključno petka, 2. 11. 2018. Plačilo na posvetu ni možno.
Letna članarina:
Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939
Namen plačila: Članarina ZATS 2019 (ime in priimek)
POZOR: Klubi, ki stroške članarine poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni
poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov 2018zats@gmail.com
Kotizacija:
Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939
Namen plačila: Kotizacija kongresa ZATS 2018 (ime in priimek)
POZOR: Klubi, ki stroške kotizacije poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni
poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov 2018zats@gmail.com
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Bivanje:
Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939
Namen plačila: Hotelske usluge ZATS 2018 (ime in priimek)
POZOR: Klubi, ki stroške bivanja poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni
poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov 2018zats@gmail.com
Zagotovljene cene hotelskih uslug ob plačilu in prijavi preko spletne aplikacije
do vključno petka, 2. 11. 2018:
Hotel Šport Otočec:
1. dvoposteljna soba:
 nočitev z zajtrkom 50,00 EUR na osebo na noč,
 paket ZATS 65,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo, kosilo
v soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo).
2. enoposteljna soba:
 nočitev z zajtrkom 62,00 EUR na osebo na noč,
 paket ZATS 77,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo, kosilo
v soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo),
 število enoposteljnih sob je omejeno.
Možno je tudi koriščenje nočitve z zajtrkom s petka na soboto in/ali sobote na nedeljo,
medtem ko je koriščenje paketa ZATS možno le s sobote na nedeljo. Dodatne hotelske
usluge, ki niso bile dogovorjene preko Atletske zveze Slovenije poravnate neposredno v
hotelu, po veljavnem hotelskem ceniku.
Cena ne vključuje (udeleženci poravnajo te stroške na recepciji ob prihodu v hotel):
 Turistične takse: 1,27 EUR na dan
Popusti za otroke:
 Otroci do dopolnjenega 6. leta v sobi z dvema odraslima bivajo GRATIS
 Otroci do dopolnjenega 6. leta v sobi z enim odraslim bivajo GRATIS, odrasel plača
single use
 Otrok od 6. do dopolnjenega 14. leta v sobi z dvema odraslima – 50%
 Otrok od 6. do dopolnjenega 14. leta v sobi z enim odraslim – 50%, odrasel plača single
use.
V ceno je vključeno tudi:
 Namestitev z izbrano storitvijo v hotelu Šport Otočec
 Neomejeno kopanje v termalnem bazenu
 Vstop v savne
 Dostop do brezplačnega brezžičnega interneta v vseh hotelskih in seminarskih prostorih
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na: 01 520 6910 (pisarna AZS) ali e-pošti
2018zats@gmail.com.
O programu in urniku posveta vas bomo obvestili naknadno.
Na svidenje na Otočcu,
Ljubljana, 23.10.2018

Predsednik ZATS
Uroš Verhovnik
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Na kongresu bodo poleg ostalih predavateljev predavali tudi:

Gunter Lange
Gunter Lange je bil dolgoletni trener za srednje in dolge proge in zapreke v nemški
reprezentanci. Sodeluje z atleti iz Kenije in Ugande in je svetovno priznan trener za srednje
in dolge proge.
Že vrsto let je predavatelj z licenco IAAF, vodja oddelka za razvoj in vodja izobraževalnega
centra na mednarodni atletski zvezi IAAF.

Prof. dr. Vojko Strojnik , univ. dipl. prof. športa:
Prof. dr. Vojko Strojnik je profesor na Fakulteti za šport v Ljubljani.
Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani predava delovanje živčno-mišičnega sistema in
vadbo za moč, gibljivost in senzorično-motorično vadbo. Na magistrskem študiju predava
vadbo pri poškodbah gibalnega parata, vadbo pri kroničnih nenalezljivih boleznih in vadbo
za starejše osebe. Na doktorski stopnji vodi predmet Biološki konteksti Kineziologije. Je
avtor preko 60 izvirnih znanstvenih člankov in preko 400 bibliografskih enot.

Robert Emmiyan
Robert Emmiyan (Armenia) je še vedno aktualni evropski rekorder v skoku v daljino (8.86
m). V svoji karieri bogati karieri je dosegel številne uspehe. Bil je dvakratni evropski
dvoranski prvak (Madrid – 1986, Lievin – 1987), evropski prvak na prostem (Stuttgart,
1986) in svetovni podprvak leta 1987 v Rimu.
Po končani karieri je ostal zvest atletiki. Svoje bogate izkušnje in skakalsko znanje prenaša
na mlade armenske in evropske atlete.
Trenutno je predsednik Atletske zveze Armenie.
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