IELŪGUMS

uz 1.līmeņa World Archery treneru kursiem, ar akcentu - jauniešu sagatavošana.
Cienījamie loka šāvēji!
Latvijas Loka šaušanas federācija ar Starptautiskās Loka šaušanas federācijas (WA – World Archery)
atbalstu organizē 1.līmeņa treneru kursus, ar mērķi sagatavot klubu jauniešu trenerus.
Kursi notiks Rīgā, Aviācijas ielā 15, 3.stāvā, loka šaušanas sporta kluba AMAZONES ziemas sezonas
treniņtelpās no 2018.gada 25.septembra līdz 2018.gada 3.oktobrim (pēdējā dienā 03.10.2018. – puse
dienas, no rīta). Kursu pasniegs angļu valodā WA attīstības un izglītības nodaļas direktors Paskāls
Kolmaires k-gs (Mr.Pascale Colmaire).
Mēs aicinām jūsu loka šaušanas kluba pārstāvi piedalīties šajos kursos, lai paaugstinātu savu trenera
zināšanu līmeni.
Lai kursi notiktu ar maksimālu atdevi to dalībniekiem ir jābūt ar saviem personīgajiem projektiem
(esošiem vai plānotiem), kuri tieši būtu saistīti ar loka šaušanas attīstību jauniešu vidū vai viņu
piesaisti loka šaušanas sportam (piemēram kluba jauniešu/bērnu treniņgrupa, loka šaušanas
iepazīšanas kursi skolās utt). Visiem dalībniekiem būs iespēja apspriet savu projektu ar Lektoru.
Sešu mēnešu laikā (pēc šiem kursiem) dalībniekiem būs jāiesniedz rakstiska atskaite par iegūto
informāciju un zināšanu praktisku pielietojumu sekojošām organizācijām: šo treneru kursu
orgkomitejai, savai nacionālajai loka šaušanas federācijai, Paskālam Kolmaires k-gam (WA).
Iesniedzot šīs atskaites kursu dalībniekam no (WA) tiks kompensēti uzturēšanās izdevumi, kursu laikā
(ēdināšana un dzīvošana).
Kopā ar ielūgumu tiek izsūtīta informācija ar Kursu programmu un nepieciešamo inventāru
dalībniekam.
Treneru kursu laiks un izmaksas:
Ierašanās 24.09.2018., došanās mājup 03.10.2018. (pēcpusdienā) – jānakšņo 9 naktis.
Dzīvošanas un ēdināšanas izmaksas
Viesnīca „Days Hotel” (oficiālā viesnīca, kurā paredzēta ārzemju treneru un lektora dzīvošana, kā arī
to var izmantot Latvijas klubu treneri).
Viena persona:
• divvietīgā numurā 333 EUR par 9 naktīm;
• vienvietīgā numurā – 468 EUR par 9 naktīm.
Cenā ietilpst pilna pansija, divas kafijas pauzes, WI FI un autostāvieta. (Šīs izmaksas ir kursu
dalībniekiem, kuri dzīvos viesnīcā „Days Hotel”, kurā ir veikta rezervācija, ja kāds dalībnies sev
sameklē lētāku dzīvošanas vietu, viņš var izmantot savu apmešanās vietu).
Tie kursu dalībnieki, kas nedzīvo viesnīcā par ēdināšana (pusdienas + 2 kafijas pauzes) maksā 99
Euro par 9 dienām.
Papildus pašu kursu izmaksas katram dalībniekam ir 100 EUR, kuri būs jāiemaksā LLŠF kontā līdz
kursu sākumam.
Savu piekrišanu piedalīties šajos kursos dalībniekam jāpstiprina rakstiski ar savu pieteikumu līdz šī
gada 23.08.2018.
Pieteikumus sūtam elektroniski uz E-pastu Lkauss@apollo.lv
Pieteikums brīvā formā norādot sekojošu informāciju:
• Vārds;
• Uzvārds;
• Adrese (lai varētu izrakstīt rēķinu)
• Valsts, federācija, klubs
• vai nepieciešama viesnīca (numura tips)
• vai maksā tikai par pusdienām un kafijas pauzēm;

Сieņā,
Jūlija Oļeksejenko,
Latvijas loka šaušanas federācijas viceprezidente

