The EUROPE Holidays 2021
Potrebujete pre perfektné letné prázdniny leto, slnko a švihadlo? S veľkou radosťou
oznamujeme, že európska organizácia ERSO bude v lete 2021 organizovať podujatie EUROPE
HOLIDAYS 2021. Táto jedinečná udalosť spojí medzinárodný camp s teoretickými lekciami
o športe rope skipping/jump rope a ďalších zaujímavých témach!

Termín:
Miesto:

1. – 6. augusta 2021
Zelena Laguna – Poreč, Chorvátsko

Doprava:
Ubytovanie:
Strava:

autobus
Hotel Delfin 2*
Plná penzia

Cena :

Základná cena: 320 Eur /osoba (ubytovanie a strava)
Workshop cena: 5 Eur /lekcia
(možnosť rezervácie - 5 praktických lekcií, 6 teoretických lekcií alebo ich kombináciu)

Dozor: 60 Eur
Doprava: cena bude upresnená na základe počtu prihlásených účastníkov zo SR

Konečná cena závisí od počtu jednotlivých lekcií podľa výberu a možnosti dozoru!

Čo môžete očakávať:
• 4 dni praktických a teoretických lekcií v športe rope skipping / jump rope s tímom
skúsených medzinárodných lektorov
• Podujatia podľa vášho výberu - môžete si zvoliť, ktorých lekcií sa zúčastníte
• Praktické lekcie - „Camp“ pokrývajúce všetky disciplíny športu rope skipping / jump rope
• Teoretické sedenia a lekcie o tom, ako začať a šíriť rope skipping / jump rope
• Teoretické a praktické lekcie od skúsených trénerov a športovcov
• Zasadnutia v štýle konferencie ERSO
• Veľa zábavy spolu s vašimi rovesníkmi v športe rope skipping / jump rope

EUROPE HOLIDAYS 2021 zahŕňa podujatia:
• EUROPEAN CONFERENCE 2021
• EUROPEAN CAMP 2021
• COACHES PROGRAM

EUROPEAN CONFERENCE 2021 je európska konferencia, kde si európske krajiny navzájom
vymieňajú skúsenosti. V minulom roku mali zástupcovia Slovenska zo Slovenskej rope
skippingovej asociácie prezentáciu o funkčnom systéme fungovania nových organizácií a ako
šíriť rope skipping/jump rope v krajine. Vhodné pre štatutárov, lektorov, trénerov....
EUROPEAN CAMP 2021 je letný camp zameraný na šport rope skipping/jump rope so
skvelým skúsenými lektormi z celej Európy. Vhodné pre športovcov (stredne pokročilý – tí,
ktorí sa nezúčastňujú medzinárodných súťaží), zúčastniť sa však môže akýkoľvek level.
COACHES PROGRAM – lektorský kurz zameraný predovšetkým pre tých, ktorí so športom
rope skipping len začínajú a nemajú žiadne skúsenosti. Tento kurz bol zostavený najmä pre
krajiny, v ktorých lektorské kurzy neprebiehajú. Jednou z vyučujúcich v rámci COACHES
PROGRAM je slovenská lektorka Mgr. Pavlína Hadová. Coaches program je zhodný
s lektorským kurzom ROPE SKIPPING I. – BASIC, ktorý sa vyučuje na Slovensku a ktorý
vyučuje práve Mgr. Pavlína Hadová.

Kto sa môže zúčastniť:
• Aktívni športovci
• Tréneri
• Štatutári
Európska organizácia ERSO rozhodla, že podujatia EUROPE HOLIDAYS 2021 sa môžu
zúčastniť len členovia národnej organizácie (NGB), ktorá je členom ERSO. Podmienkou
účasti na tomto skvelom letnom podujatí je teda byť členom Slovenskej rope
skippingovej asociácie.
Ak sa chcete zúčastniť podujatia EUROPE Holidays 2021, pošlite do 21. októbra 2020 e-mail
na adresu srsa@srsa.sk s uvedením počtu ľudí.
Termín predbežnej registrácie: do 21. októbra 2020
Ak nestihnete predbežnú registráciu, nevadí, riadna registrácia a rezervácia sa začne
začiatkom roka 2021.

