OBVESTILO ZA ČLANE IN ČLANICE
TRENERSKE ORGANIZACIJE TZS
Spoštovane članice, cenjeni člani Trenerske organizacije TZS,
1. Spletne strani Trenerske organizacije TZS so na naslovu: WWW.TRENERSKA.ORG vam omogočajo
izdelavo lastnega trenerskega profila, kar pomeni, da lahko v osebnem profilu navedete vse svoje
podatke (tiste, ki želite) in predstavite svoje delo, uspehe in reference, tako da vas bodo iskalci
vaših storitev lažje našli. Trenerska organizacija TZS bo za vsakega trenerja navedla podatek o
plačani članarini in letni licenci. Več si oglejte na spletni strani: www.trenerska.org
2. 5. mednarodni kongres Hrvaške trenerske zveze, Zagreb, 31.3. in 1.4.2012
Člani Trenerske organizacije TZS so vabljeni na hrvaški trenerski kongres, kjer bodo kot predavatelji
nastopili Anna Skorodumova, Sandy Procter, Vjeran Friščić, Ico Humić, Petar Barbaros – Tudor in dr.
Udeležba na konferenci se vam prizna kot licenca za leto 2012.
3. Predavanja na trenerski konferenci, 10.-11.11.2012, Otočec
K sodelovanju vabimo morebitne PREDAVATELJE, ki bi želel nastopiti na 17. trenerski konferenci
teniških trenerjev. Tisti, ki bi želeli svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi, prosimo, da nam svojo
temo, trajanje in način predstavitve sporočijo na: info@trenerska.org, do 15.7.2012.
4. Naročilo ITF teniškega priročnika
V mesecu novembru 2011 je izšla slovenska izdaja ITF Teniškega priročnika (obseg 395 strani), ki ga
je iz angleškega jezika prevedel Iztok Bombač. Vsebine priročnika so raznolike, od taktike, tehnike,
biomehanike, komunikacije, načrtovanja, pa vse do poškodb in prehrane. ITF teniški priročnik
lahko naročite in dvignete v pisarni TZS. Cena je 39 EUR.
5. Včlanitev novih članov
Sporočilo pošiljamo tudi trenerjem, ki so pridobili strokovni naziv ali pa so v postopku pridobitve.
Vse kandidate vabimo, da včlanijo v trenersko organizacijo TZS. S tem boste pridobili določene
ugodnosti: letna naročnina na spletni portal (I-coach - www.tennisicoach.com), popust pri nakupu
teniške opreme, možnost osebne predstavitve na spletni strani, nižja prijavnina za seminarje
Trenerske organizacije TZS in Zveze hrvaških teniških trenerjev… Letna članarina za Trenersko
organizacijo TZS znaša 50 EUR.
Skupaj z obvestilom vam pošiljamo evidenčni list na katerega vpišite svoje podatke in nam ga
pošljite po pošti na naslov: TZS, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov:
info@trenerska.org ali po faksu na 01 430 66 90. Ko boste poravnali znesek na položnici vam bomo
poslali vašo trenersko izkaznico.
Teniški pozdrav!
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