Ljubljana, 10 avgust 2017
Št.: D89/17

Vabilo na izobraževanje Certified Leadership Course

Spoštovani člani,
vabimo vas k udeležbi na mednarodno priznanem izobraževanju na področju športa za vse Certified
Leadership Course, ki se bo v oktobru odvijalo v Ljubljani.
Certified Leadership Course predstavlja serijo izobraževanj, ki so jih v TAFISI – Mednarodni organizaciji
športa za vse razvili z namenom izobraževanja vodilnega kadra na področju športa za vse. Projekt ima
podporo Mednarodnega olimpijskega komiteja.

with the support of the IOC
Tokratno izobraževanje se bo odvijalo v Ljubljani in sicer med 11. in 15. oktobrom.
Izobraževanje je namenjeno predsednikom, strokovnemu kadru in drugim odgovornim osebam iz športnih
društev in organizacij na področju športa za vse.
Cilj izobraževanja je udeležencem ponuditi informacije in novosti na področju športa za vse ter krepiti
sodelovanje med organizacijami. Osrednje teme tokratnega izobraževanja bodo strategija športa za vse,
šport kot družbeni kapital, načrtovanje in organizacija dogodkov ter telesna dejavnost in prehrana.
Lokacija: Urban Hotel, Ljubljana, Slovenia
Termin: 11. do 15. oktober 2017
(prihod 11. oktobra dopoldan in odhod 16. oktobra v popoldanskem času)
Kotizacija: 300 EUR (opcija A)
Vključuje prijavnino na izobraževanje, gradivo, polni penzion, prevoz z in na letališče, cerifikat ter izlet, ki je
predviden v sklopu dogodka.
100 EUR (opcija B)
Vključuje prijavnino na izobraževanje, gradivo ter kosilo v času izobraževanja.
Predavanja potekajo v angleščini, zato je poznavanje jezika ključno za udeležbo na izobraževanju.
Po opravljenem izobraževanju in izpitu vsak udeleženc prejme mednarodno priznani certifikat.

Prijave na izobraževanje so možne preko prijavnega obrazca, ki ga prilagamo v priponki, in sicer do petka, 1.
septembra.
Več informacij o izobraževanju Cerified Leadership Course je na voljo na spletni strani www.tafisa.org. Za
dodatne informacije glede dogodka v Ljubljani pa smo vam na voljo na info@sportna-unija.si.
V upanju, da se oktobra srečamo v Ljubljani v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo!
S športnimi pozdravi,

Dejan Crnek, predsednik
Športna unija Slovenije

Wolfgang Baumann
TAFISA Secretary General

