Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
elokované pracovisko Popradská, Košice 040 11

Hľadáte nový šport, ktorému môžete venovať svoj voľný čas a ktorý Vám pomôže
udržať telo v správnej forme? Bedminton je skvelá voľba pre všetkých športových nadšencov.
Pripravili sme zaujímavé informácie pre všetkých, ktorí s bedmintonom začínajú.

Ponúkame Vám
prihlásiť sa do záujmového útvaru

„ BEDMINTON „
Je to športová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov, ktorí sa pohybujú na opačných
poloviciach obdĺžnikového ihriska rozdeleného sieťou. Hráči v rukách držia rakety a striedavo
odbíjajú košík.
Počas školského roka sa budeme stretávať na rôznych sústredeniach a porovnávať si sily hráčov
so súpermi z iných elokovaných pracovísk.

Stretávať sa budeme v CVČ EP Charkovská 1 v utorok alebo piatok o 14:30 – 16:00
Zápisné je od 2 eur mesačne
Bližšie informácie:
u vedúcej ZÚ Mgr.Mikolajová Nikola
pracovisko cvč

mail: cvc.mikolajova@gmail.com
055/6710462

Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : Bedminton
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Mikolajová Nikola
cvc.mikolajova@gmail.com
0915914625

Miesto a čas konania ZÚ: Cvč EP – Charkovská 1 Košice
Utorok od 14,00 do 15,40 hod.
Harmonogram jednotlivých stretnutí: Utorok
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V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný
termín konania ZÚ.
Priebeh ZÚ: 14,00 - 14,05 – zraz v telocvični
14,05 - 15,05 - rozcvička, aktivita podľa plánu
15,05 - 15,15 – prestávka
15,15- 15,30 – opakovanie novej aktivity
15,30 – 15:40 – odchod členov/odovzdanie rodičom

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
Otvorené hodiny pre rodičov.
•
•
•
•
•
•

Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania
ZÚ.
V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s
jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169
alebo e-mail : cvc.labovska@gmail.com
Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke
www.cvckosice.sk
Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy
z ceny podujatia
Pri odhlasovnaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz
člena CVČ.
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018

Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : Bedminton
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Mikolajová Nikola
cvc.mikolajova@gmail.com
0915914625

Miesto a čas konania ZÚ: Cvč EP – Charkovská 1 Košice
piatok od 14, 30 do 16,00 hod
Harmonogram jednotlivých stretnutí: Piatok
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V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný
termín konania ZÚ.
Priebeh ZÚ: 14,30 - 14,35 – zraz v telocvični
14,35 - 15,35 - rozcvička, aktivita podľa plánu
15,35 - 15,40 – prestávka
15,40- 15,50 – opakovanie novej aktivity
15,50 – 16:00 – odchod členov/odovzdanie rodičom

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
Otvorené hodiny pre rodičov.
•
•
•
•
•
•

Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania
ZÚ.
V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s
jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 0911 873 169
alebo e-mail : cvc.labovska@gmail.com
Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke
www.cvckosice.sk
Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na uplatnenie zľavy
z ceny podujatia
Pri odhlasovnaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz
člena CVČ.
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018

