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Warszawa, 08.01.2018 r.

K U R S INSTRUKTORA
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego
luty- marzec/2018 r.
Polski Związek Karate Tradycyjnego ogłasza nabór na kurs instruktora
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
Szkolenie obejmować będzie 100 godzin i przeprowadzone zostanie w miesiącach:
luty- marzec/2018r.
I. CELE I ZADANIA KURSU:
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu
przy współpracy z trenerem koordynatorem;
- zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami
procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie podstawowym
(do stopnia 4 kyu).
II. WYMAGANIA FORMALNE DLA UCZESTNIKA KURSU:
- stopień min.: 3 kyu,
- wykształcenie min.: średnie,
- rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze
koordynatorze,
- licencja PZKT,
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy instruktora.
III. PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ EDYCJI KURSU:

- * 04- 10.02.2018 r.- Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara Wieś”;
- * 16- 18.03.2018 r.- Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „ Dojo- Stara Wieś”.
* PZKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

IV. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:
do dnia 22.01.2018 r.: należy przesłać na email: promocja.karate@wp.pl
(temat wiadomości: kurs instruktorski 2018)
wypełniony formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie wpłaty zaliczki.

V. KOSZT UCZESTNICTWA W KURSIE:
- kurs instruktorski- szkolenie: 1000,00 zł (opłata obejmuje wyłącznie koszty szkolenia,
zakwaterowanie i wyżywienie, ew. opłata serwisowa w ośrodku we własnym zakresie);
Zaliczka w kwocie 200,00 zł- wpłata do dnia: 22.01.2018 r.
(w przypadku rezygnacji z udziału w kursie- zaliczka bezzwrotna)
Wpłata całkowita przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku potrzeby- istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności na późniejszy
lub rozłożenia płatności na raty (ewentualne podania można przesyłać na adres:
promocja.karate@wp.pl).
Wpłat należy dokonywać na n/w konto:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87,
Nr konta: 06 8988 0001 0000 0017 8930 0007,
treść: kurs instruktorski 2018, imię i nazwisko uczestnika, klub.
W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości osób zgłoszonych do udziału- kurs może
zostać odwołany, w w/w przypadku wpłaty kandydatów do udziału w kursie zostaną
zwrócone w całości.
Zjazdy w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo- Stara Wieś”:
osoby niekorzystające z zakwaterowania i wyżywienia w w/w ośrodku opłacają opłatę
serwisową w wysokości 50,00 zł/dzień/osoba.
VI. DOKUMENTACJA UCZESTNIKA KURSU:
komplet n/w dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kursu
- formularz zgłoszeniowy z podpisem uczestnika kursu,
- świadectwo ukończenia szkoły min.: średniej.
- rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerzekoordynatorze,
- zaświadczenie o niekaralności,
- potwierdzenie wniesienia opłaty całościowej,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora
karate.
- zdjęcie legitymacyjne (1 szt.).
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