
Kde: ZŠ Bratrancù Veverkových

Kdy: 5. bøezna 2018

Srdeènì Vás zveme na 1.  semináø Akademie RinoSport, 
který bude zamìøen na 

Pozvánka
na predstavení nového

akreditovaného programu DVPP 

 Dìtská gymnastika 

 Akademie Rinosport ve spolupráci s CASPV a Odborem školství, kultury a sportu 
magistrátu mesta Pardubic Vás zve na predstavení Detské gymnastiky RinoGym, 

které se uskutecní

v pondelí 5.3. 2018 na ZŠ Bratrancu Veverkových 
v Pardubicích od 9:00 do 12:00 

Gymnastika je spolu s atletikou obecne považována za základ všech sportu. |Je 
základem pohybové gramotnosti, která by se mela stát hlavním tématem 
chystané zmeny rámcove vzdelávacích programu výuky telesné výchovy a 
výchovy ke zdraví.

Detská gymnastika RinoGym je založena na využití moderního, bezpecného 
telocvicného vybavení - sady RinoGym, které by spolu s novou metodikou melo 
pomoci k návratu gymnastiky do školních telocvicen podle zásad 4F (Fun - 
zábava, Fitness - zdatnost, Fundamentals - základy, Friendship - prátelství) 
Akreditovaný seminár v rámci systému dalšího vzdelávání pedagogických 
racovníku se uskutecní v srpnu v Hradci Králové.

Sada RinoGym se skládá:
nízká nafukovací akrobatická dráha
4 ks ultralehkých žínenek
rozkládací klín
4 dílná švédská bedna
dvoudílná kadinka
protiskluzná podložka
Rinoset

Predstaveno bude nové vydání metodiky a dve sady RinoGym pro školy a RinGym  
Air - nafukovací prvky školní sady, jejíž výhodou je snadný transport. Ve 
vyfouknutém stavu se sada vejde do dvou tašek.

na pøedstavení nového

akreditovaného programu DVPP 

 Dìtská gymnastika 
Akademie Rinosport ve spolupráci s Èeskou asociací Sport pro všechny,

 Mìsto Králíky a ZŠ Moravská 647 v Králíkách Vás zve na  
 pøedstavení Dìtské gymnastiky RinoGym, které se uskuteèní

v pondìlí 25.3.2019 na ZŠ Králíky, Moravská 647   
          od 12:00 do 13:30 

Gymnastika je spolu s atletikou obecnì považována za základ všech sportù. 
Je základem pohybové gramotnosti, která by se mìla stát hlavním tématem chystané 
zmìny rámcovì vzdìlávacích programù výuky tìlesné výchovy a výchovy ke zdraví.

Dìtská gymnastika RinoGym je založena na využití moderního, bezpeèného 
tìlocvièného vybavení - , které by spolu s novou metodikou mìlo sady RinoGym
pomoci k návratu gymnastiky do školních tìlocvièen podle zásad 4F (Fun - zábava, 
Fitness - zdatnost, Fundamentals - základy, Friendship - pøátelství).

Sada RinoGym se skládá:
nízká nafukovací akrobatická dráha
4 ks ultralehkých žínìnek
rozkládací klín
4 dílná švédská bedna
dvoudílná kladinka
protiskluzná podložka
Rinoset

Pøedstaveno bude nové vydání metodiky a dvì sady RinoGym pro školy a RinGym  Air - 

nafukovací prvky školní sady, jejíž výhodou je snadný transport. Ve vyfouknutém stavu 

se sada vejde do dvou tašek.

Pozvánka

Kontakt pro pøihlášení a dotazy: 
Akademie Rinosport 
email: akademie@rinosport.cz
tel : Ladislav Petera 777 650 528

Semináø je zcela zdarma 
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