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Kongres Gimnastične zveze Slovenije, že 9. po vrsti, bo tudi letos potekal v Ljubljani, v Austria Trend
hotelu, Dunajska c. 154, Ljubljana.
Vsebinsko ostaja Kongres GZS enak prejšnjim letom, žal pa ne bo nedeljskega dela – dneva pilatesa in
aerobike.
6. mednarodna znanstvena konferenca
V petek, 18.1.2019, bo v sejni sobi (III. nadstropje) Gimnastičnega centra Ljubljana (Koprska ulica 29,
Ljubljana), potekala 6. mednarodna znanstvena konferenca. Več o njej si lahko preberete na spetni
strani: http://www.congress-gfs.com/. Če želite v zvezi s tem dogodkom dodatne informacije, se
prosim obrnite na el. naslov: kongres@gimnasticna-zveza.si.
Urnik
Glavna tema sobotnega (19.1.2019) strokovnega dela je "Nasilje v športu".
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Sodniški del - MŠG
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Sodniški del - RG
Sodniški del - AKRO
ODMOR - KOSILO
Otvoritev
Nasilje v današnjih zahodnih družbah: problemi in trendi
Opredelitev nasilja v športu in pojavnost nasilja v športu
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Prepoznavanje nasilja v športu
Pomen in vpliv nasilja na uspešnost v športu
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ŠPORTNIK LETA
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Urnik je pripravil vodja dogodka, Mitija Samardžija P. in če imate v zvezi z vsebino predavanj dodatna
vprašanja, se prosim obrnite na njega: mitija@gimnasticna-zveza.si.
Športnik leta Gimnastične zveze Slovenije 2018
V soboto, 20.1.2018, bo potekala tudi prireditev »Športnik leta 2018« GZS. Na dogodek so vabljeni vsi
udeleženci kongresa, vabila nagrajencem pa bodo posredovana ločeno.
Za morebitna vprašanja se prosim obrnite na Nušo Semič (nusa@gimnasticna-zveza.si).
Prijava na kongres
Prijavo za sobotni del kongresa naredite preko informacijskega sistema GZS:
http://registracije.gimnasticna-zveza.si/Login_Oseba.aspx
Pri prijavi potrebujete geslo, ki ste ga pridobili že v preteklosti, v kolikor pa ga nimate oz. ste ga
pozabili, se obrnite na pisarno GZS.
V primeru da se vam pri prijavi, znotraj sistema, ne ponudijo vaši člani, ki jih želite prijaviti, prosim
posredujte seznam teh oseb pisarni GZS. Zadevo bomo poskušali čim prej urediti in vas o rešitvi tudi
obvestili.
Prijave sprejemamo do četrtka, 10. januarja 2019. Po tem datumu ne sprejemamo več prijav in
odpovedi od dogodka ter ni več možnosti povračila/neplačila kotizacije.
Kontakt za prijave: Urša Bavdek (info@gimnasticna-zveza.si).
Kotizacija
Kotizacija za Kongres GZS znaša 80,00 € bruto.
Na osnovi prijave boste prejeli račun, ki ga bo potrebno plačati do 15. 1. 2018.
Ob akreditaciji na kongres prosim predložite tudi potrdilo o plačilu.
Registracijska pristojbina v kotizacijo NI zajeta. Skladno s Pravilnikom o usposabljanju in licenciranju
strokovnih kadrov GZS je registracija ena izmed pogojev za pridobitev licence. Zato vas prosimo, da
čim prej, najkasneje pa do konca rednega registracijskega obdobja, do 31. januarja 2019, opravite
registracije znotraj informacijskega sistema GZS. V kolikor niste zavedeni v sistemu oziroma imate
kakšno drugo težavo pri registraciji, jo prosim opišite na el. naslov info@gimnasticna-zveza.si.
Skladno s sklepom IO GZS z dne 17. 12. 2018 znaša splošna registracija 15,00 € bruto.
Licenca
Strokovni delavec na področju gimnastike mora pridobiti licenco za opravljanje strokovnega dela v
vseh pojavnih oblikah gimnastike v Sloveniji, tako za trenersko kot za sodniško delo (Pravilnik o
usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov GZS).
Licenco izda Gimnastična zveza Slovenije, če strokovni delavec za to izpolni vse pogoje:
- ima ustrezno strokovno izobrazbo ali usposobljenost,
- je registriran pri GZS,
- je poravnal finančne obveznosti iz naslova licence in
- je pridobil pravico do licence na reden (udeležba na Kongresu GZS) ali izreden način.
V primeru pridobitve licence na izreden način, je potrebno plačati 4-kratnik redne licenčnine, kar v
letu 2019 znaša 160,00 € bruto.
Akreditacija
Akreditacija bo potekala v recepciji GZS v Kongresnem centru hotela, pol ure pred pričetkom prvega
predavanja. Ob akreditaciji boste prejeli strokovno literaturo, darilo in drugo potrebno
dokumentacijo.
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Inskripcijska listina
Ob akreditaciji boste prejeli tudi inskripcijsko listino. Po vsakem predavanju, ki se ga boste udeležili,
prosim pridite do recepcije GZS po žig. Po vašem zadnjem predavanju, bomo zadržali inskripcijsko
listino kot vaše potrdilo o vaši udeležbi.
Parkirni prostori
Udeleženci kongresa lahko za parkiranje uporabite parkirno garažo Smelt (skica spodaj). V kolikor
parkirate v -3 ali -5 etaži parkirne garaže, imate neposreden vhod na hotelsko recepcijo, po tekočih
stopnicah. Posebna dnevna cena na avto je 6,00 €, v kolikor se ta poravna na hotelski recepciji.
Prosimo upoštevajte, da posebna cena velja za en uvoz v garažo in en izvoz iz garaže.

Namestitev v Austria Trend hotelu
V kolikor se odločite za bivanje v hotelu, se prosim obrnite direktno na hotel, na elektronski naslov:
reservations.ljubljana@austria-trend.at.

Želimo vam lepe božične praznike in srečno ter uspešno leto 2019!

Pripravila:
Nuša Semič

Enes Hodžić L.
generalni direktor GZS
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