KURS INSTRUKTORA SANECZKARSTWA
w porozumieniu
z POLSKIM ZWIĄZKIEM SPORTÓW SANECZKOWYCH

Miejsce realizacji kursu:
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
KARPACZ
Termin kursu (po ustaleniu z uczestnikami):
MAJ-CZERWIEC
zjazdy weekendowe (4 weekendy)
lub
2 zjazdy 4-dniowe

ZAPISY DO 30 KWIETNIA 2017 R.
Cena:
1450 zł*
*przy większej ilości uczestników cena może ulec obniżeniu

•
•
•
•

Cena kursu zawiera:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Egzaminy
Wydanie dokumentów (zaświadczenie, legitymacja)
Ubezpieczenie NNW uczestników

Wymagane dokumenty:
Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej na
14 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu) należy dołączyć:
1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Wpłat proszę
dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank
72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko
2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np.
kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy
zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które
widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza
(wypełniony i
podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go
kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy
(dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia
sportowca.
4. Zdjęcie legitymacyjne na jasnym tle w formacie jpg. o rozdzielczości min 600dpi
przesłane
na
adres
biuro@instytutolsztyn.pl
(nazwa
pliku:
nazwa
kursu_imię_nazwisko; PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ SKANÓW ZDJĘĆ).
5. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w
Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza.

Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•

wiek minimum 18 lat,
minimum wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna),
dobry stan zdrowia,
dobry poziom umiejętności w danej dyscyplinie

Kursy organizowane są po zebraniu się minimalnej liczby uczestników
(15 osób)

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz umiejętności.
Informacje dodatkowe:
• o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata I raty
• na kursie niezbędny odpowiedni strój
• istnieje możliwość wpłaty ratalnej za kurs
• możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy,
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby
niepełnosprawne)
• wszelkie szczegółowe informacje dotyczące kursu przekazywane są
telefonicznie i e-mailowo
• kursanci objęci są ubezpieczeniem NNW na czas trwania szkolenia na kwotę
5000zł

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja
min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora ze
specjalnością „saneczkarstwo”.

Informacje i zapisy:

Instytut Edukacji i Sportu,
biuro@instytutolsztyn.pl, www.instytutolsztyn.pl,
89 542 62 68, 513 017 019,
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

