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         Warszawa, 11.10.2021 r.  

 

 

K U R S  

INSTRUKTORA I TRENERA 

Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru na kursy instruktorski i trenerski Polskiego 

Związku Karate Tradycyjnego. Kursy obejmować będą po 100 godzin szkoleniowych                                 

i przeprowadzone zostaną podczas 6 zjazdów.  

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;                    

- licencja PZKT.  

2. Kurs trenera:                      

- stopień min. 2 dan;                      

- staż w pracy instruktorskiej: min. 3 lata;                                

- wykształcenie min. średnie maturalne;                   

- licencja PZKT. 
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III. PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ:                     

Terminy szkoleń zostaną podane po utworzeniu grup. Szkolenia odbędą się podczas 5 zjazdów w 

systemie hybrydowym. Natomiast 6. zjazd to sesja egzaminacyjna. 

IV. MIEJSCE SZKOLEŃ:                

Akademia Karate Tradycyjnego w Warszawie, ul. Osowska 82 (incydentalnie, w zależności od potrzeb, 

inne miejsce szkoleń).  

V. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:                

Do dnia 31.10.2021 r. należy przesłać na adresy e-mail: karatetradycyjne.pzkt@gmail.com  i 

kursy.pzkt@gmail.com   (temat wiadomości: kurs instruktorski lub kurs trenerski) wypełniony 

formularz zgłoszeniowy + załączniki wymienione w formularzu + potwierdzenie wniesienia opłaty za 

uczestnictwo w kursie. 

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA W KURSACH:                   

- kurs instruktorski: 1000,00 zł,                     

- kurs trenerski: 1500,00 zł.             

Wpłat należy dokonywać do dnia 31.10.2021 r. na 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 chęć uczestnictwa w kursach. 
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