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 na celorepublikový seminá

1. prosince 2018, v kongresovém sále BEA centrum v

 
Rámcový program : 
 
Zahájení v 10:00 h 
 

• tečka za MČR v mažoretkovém sportu 201
• postřehy, připomínky úč
• prvky práce s „mace“ (bulawa)
• pravidla a způsob hodnocení
• podněty, dotazy k pravidlů
• pořadová příprava, etický 
• vnitřní předpisy, soutěžní 
• různé (informace, novinky
• předpokládané ukončení v
• oběd 13:00-14:00 h 

 
 

Poplatek za školení  250 Kč/ 1 osoba
• platba předem na účet 1880679369/0800
• v.s. IČO, u FO 01122018
• do zprávy pro příjemce uvést
• po připsání částky na úč
• uveďte správnou fakturač

 
 
Přihláška na www.majoretsport.cz
 
 
Těšíme se na Vás. 
 
 
Marta Pavelková, 
předseda 
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Pozvánka 

na celorepublikový seminář, který se uskuteční:

kongresovém sále BEA centrum v

  tř. Kosmonautů 1288/1 

mažoretkovém sportu 2018 
ipomínky účastníků 

(bulawa), živě 
odnocení 

pravidlům a k hodnocení 
etický kodex 

edpisy, soutěžní řád 
novinky), dotazy 
čení v 17:00 h 

č/ 1 osoba, (včetně obědu - polévka, hlavní jídlo, nápoj)
čet 1880679369/0800 

01122018 
říjemce uvést název klubu, u FO jméno a město 

ástky na účet  se vystaví fa a uchazeč se zapíše na prezen
fakturační adresu včetně IČ  

www.majoretsport.cz, kalendář, Olomouc 
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, který se uskuteční: 

kongresovém sále BEA centrum v  Olomouci, 

polévka, hlavní jídlo, nápoj) 

na prezenční listinu  
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