
 
 
 

Masarykova univerzita Asociace psychologů sportu 
Fakulta sportovních studií České republiky 

 
 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
na mezinárodní odbornou konferenci 

 
 

PPSSYYCCHHOOLLOOGGIIEE SSPPOORRTTUU VV PPRRAAXXII 22001122 

aanneebb 

NNEEDDÍÍLLNNÁÁ SSOOUUČČÁÁSSTT SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ PPŘŘÍÍPPRRAAVVYY 
 
 

5. – 6. 10. 2012 
Brno 

 
 

Jméno, příjmení, tituly:  

Pracoviště:  

Adresa pracoviště:  

Telefon:  

E-mail:  

 
Název příspěvku:  

Název anglicky:  

Autoři příspěvku:  

Forma příspěvku:  

Anotace: 
(max. 1 000 znaků včetně mezer) 

 

initiator:pacholik@fsps.muni.cz;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:ee5b6fb03122784db261477caf54b7e7



 

Klíčová slova:  

Anotace anglicky: 
(max. 1 000 znaků včetně mezer) 

 

Klíčová slova anglicky:  

Oběd: 
(cca 30,- - 50,- Kč, platí se na místě) 

5. 10. 2012 
(pátek) 

6. 10. 2012 
(sobota) 

  
Společenský večer: 

(společné posezení v příjemné 
hospůdce; hradí si sami účastníci) 

Ano Ne 
  

Vaše poznámka: 
(cokoli nám chcete sdělit) 

 

 
 
Po odeslání přihlášky navštivte prosím stránky Obchodního centra MU 
(http://is.muni.cz/obchod/fakulta/fsps/), kde je možné konferenci „objednat“ a zaplatit konferenční 
poplatek: 

500,- Kč Základní poplatek 
400,- Kč Členové Asociace psychologů sportu ČR 
150,- Kč Studenti prezenční formy studia (u registrace je nutno předložit průkaz ISIC nebo jiný doklad o studiu) 

 
Konferenční poplatek je nutné uhradit do 9. 9. 2012 přes Obchodní centrum, nebo na místě při registraci.
V případě platby v hotovosti při registraci bude poplatek navýšen o 100,- Kč.  
 

Pro aktivní účastníky (ústní sdělení, workshop, poster) je účast na konferenci bezplatná. 

Nemusejí navštěvovat uvedené stránky, stačí pouze odeslání této přihlášky. 

http://is.muni.cz/obchod/fakulta/fsps/
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