PRORODEO CZECH ASSOCIATION
2016 JUDGING SEMINARS
9. - 10.4. 2016 HALTER VALLEY, Dnešice E1, 334 43
U nových zájemců o pozici soudce, ale i u všech stávajících soudců PRCzA, kteří chtějí
v roce 2016 ve své funkci pokračovat, požadujeme, aby před zahájením nové sezóny absolvovali
seminář. V něm bude udělována akreditace pro nadcházející sezónu a zároveň noví soudci
obdrží certifikaci. V případě zájmu o seminář vyplňte níže uvedený formulář a zašlete jej na
adresu dirn@prorodeo.cz nebo patova@prorodeo.cz nebo případně ProRodeo Czech
Association, Dnešice E1, 334 43 Dnešice do 3.4. 2016.

Cena dvoudenního semináře:
Pro členy PRCzA: akreditace 300 Kč, certifikace 500 Kč ;
Pro nečleny PRCzA: akreditace 600 Kč, certifikace 800 Kč
Majitelé již vydaných certifikací už poplatek za certifikaci neplatí.
Platbu lze provést v hotovosti na adrese PRCzA o.s., Dnešice E1, 334 43 u paní Evy Patové nebo
bankovním převodem: KB Dobřany, č.ú.: 43-8851500237/0100, variabilní symbol: 20160409,
do zprávy pro příjemce uvést své jméno bez diakritiky. Platbu je třeba provést nejdéle do 3.4.
2016. Poté bude požadován příplatek za pozdní platbu 100,-Kč.
Tento seminář je také otevřen i pro ostatní, které zajímá, jak se disciplíny hodnotí.
Kdo máte zájem o tuto možnost, tak se prosím Vás nahlaste na e-mail dirn@prorodeo.cz a
napište mi, na jakou část programu přijedete. V tomto případě je poplatek na den 200 Kč pro
členy PRCzA a 400 Kč pro nečleny PRCzA. Poplatek se bude vybírat na místě konání semináře.

2016 program semináře:
9.4. 2016
9.00-12.00 teoretická část+praktická část, pravidla soutěží PRCzA
12.00-13.00 polední pauza
13.00-16.00 teoretická část+praktická část. disciplíny Ranch Cutting , diskuze
16.00-17.00 veterinární přednáška
10.4. 2016
9.00-12.00 teoretická část + praktická část, pravidla soutěží PRCzA
12.00-13.00 polední pauza
13.00- …. teoretická část + praktická část na aréně s telaty, diskuze

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:_____________________________________________
ADRESA:_______________________________________________________
TELEFON:

E-MAIL:______________________________

ČLENSKÉ ČÍSLO PRCzA:__________________________________________
AKREDITACE

CERTIFIKACE

Akreditaci uděluje ProRodeo Czech Association o.s. Ta se vydává jako nedílná součást listiny ,,Judge
Certificate”. Platnost akreditace je vždy pouze na jeden rok po absolvování praktického školení, nebo
(následného) rekvalifikačního semináře, který se koná vždy před každou závodní sezónou. Tato akreditace
opravňuje výše uvedenou osobu rozhodovat nebo posuzovat westernové závody pořádané buď PRCzA
o.s., nebo organizacemi spolupracujícími s touto asociací.

Kontakt info:
Patrik Dirn | Judging Administrative Assistant | dirn@prorodeo.cz | +420 731 577 913
Eva Patová | Administrative PRCzA | patova@prorodeo.cz | +420 723 981 956
ProRodeo Czech Association | Dnešice E1, 334 43

