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Warszawa, 19.04.2020 r.

KURS
INSTRUKTORA I TRENERA
Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, przedłużony zostaje
nabór na kursy instruktora i trenera Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Kursy obejmować będą
100 godzin szkoleniowych i rozpoczną się w maju 2020 r.
I. CELE I ZADANIA KURSÓW:
1. Kurs instruktora:
- 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).
2. Kurs trenera:
- przygotowanie uczestników do organizowania, programowania i samodzielnego prowadzenia zajęć
w ramach struktur PZKT;
- przygotowanie do nadzorowania i koordynacji pracy instruktorów w klubie;
- zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu
nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie zaawansowanym (do stopnia 1 dan).
II. WYMAGANIA FORMALNE DLA UCZESTNIKA KURSU:
1. Kurs instruktora:
- stopień min. 3 kyu,
- wykształcenie min. średnie,
- rekomendacja klubu macierzystego i trenera prowadzącego,
- wskazanie trenera koordynatora,
- posiadanie licencji indywidualnej PZKT,
- przedstawienie zaświadczenia o niekaralności,
- przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
instruktora,
- posiadanie wymaganej liczby punktów do utrzymania licencji instruktora PZKT;
2. Kurs trenera:
- stopień min. 2 dan,
- staż w pracy instruktorskiej: min. 3 lata,
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- wykształcenie: min. średnie maturalne,
- posiadanie licencji indywidualnej PZKT,
- przedstawienie zaświadczenia o niekaralności,
- przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
trenera,
- posiadanie wymaganej liczby punktów do utrzymania licencji instruktora PZKT.
III. PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ:
Od maja 2020 r. realizowane będą zajęcia teoretyczne online, natomiast terminy zajęć praktycznych
podane zostaną po zakończeniu kwarantanny.
IV. MIEJSCE SZKOLEŃ:
Akademia Karate Tradycyjnego w Warszawie, ul. Osowska 82
V. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:
do dnia 30.04.2020 r. należy przesłać na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl (temat wiadomości
odpowiednio: kurs instruktorski lub kurs trenerski) skany dokumentów: wypełniony formularz
zgłoszeniowy + załączniki wymienione w formularzu + potwierdzenie wniesienia opłaty za
uczestnictwo w kursie (min. zaliczka). Dokumenty w oryginale należy dostarczyć na pierwszy zjazd
kursu.
VI. KOSZTY UCZESTNICTWA W KURSACH:
- kurs instruktorski: 1000,00 zł,
- kurs trenerski: 1500,00 zł.
(opłata obejmuje wyłącznie koszty szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie);
Zaliczka w kwocie 200,00 zł – kurs instruktorski lub 300,00 zł – kurs trenerski wpłata do dnia:
30.04.2020 r. (wpłata całkowita najpóźniej do dnia 15.05.2020 r.). W przypadku rezygnacji z udziału w
kursie po terminie zgłoszeń – zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku potrzeby – istnieje
możliwość rozłożenia opłaty na raty – ewentualny wniosek należy wysłać na e-mail:
biuro.pzkt@wp.pl do dnia 30.04.2020 r. Szczegółowe informacje organizacyjne otrzymają osoby,
które zgłoszą akces uczestnictwa w kursach.
Wpłat należy dokonywać na n/w konto:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04- 351 Warszawa, ul. Osowska 82,
Bank Millennium, nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940,
treść: kurs instruktora lub kurs trenera, imię i nazwisko uczestnika, klub.
Szczegółowe informacje organizacyjne otrzymają osoby, które zgłoszą akces uczestnictwa w kursach.
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