WARSZTATY
WARSZTATY

WARUNKI PRZYJĘCIA

RATOWNIK
WODNY AWF

kurs przeznaczony tylko dla studnetów
AWF,
-brak przeciwswskazań zdrowotnych
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
- posiadanie wiedzy i umiejętności z
zakresu technik pływackich,
- posiadanie ubezpieczenia NNW.

TRENER
PERSONALNY

osoba pełnoletnia, nie karana,
o dobrym stanie zdrowia i sprawności
fizycznej,
posiadająca min. wykształcenie średnie
lub techniczne;

COACHING
SPORTOWY

MENEDŻER DS.
ORGANIZACJI
IMPREZ
SPORTOWYCH.
Animator sportu i
czasu wolnego

WYMAGANE
DOKUMENTY

Przyjęcie tylko na podstawie świadectwa,
bez opłaty wpisowej;

Przyjęcie tylko na podstawie świadectwa,
bez opłaty wpisowej;

KORZYŚCI

KOSZT

CZAS TRWANIA

550 zł.

(min. 63 jednostki dydaktyczne)

1500 zł.

od 1-2 miesięcy, zjazdy (sobotaniedziela)
45 godzin zajęć praktycznych
połączonych z praktykami w klubie
sportowym
30 godzin to wykłady-zajęcia
teoretyczne

1500 zł.

80 godzin; Tryb zaoczny
(weekendowy) lub wieczorowy (w
tygodniu).

Uczestnicy kończący szkolenie będą przygotowani do:
kierowania klubowymi i reprezentacyjnymi zespołami sportowymi;
- prowadzenia licencjonowanych zawodników;
- koordynowania działalności akademii i szkółek edukujących uzdolnionych sportowców;
- pracy w firmach menedżerskich;
- scoutingu.

120 godzin;
Tryb zaoczny (weekendowy) lub
wieczorowy (w tygodniu).

Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom cywilizacyjnym w zakresie aktywności fizycznej,
w szczególności związanej z rekreacją, zabawą i sportem. Beneficjenci kończący studium będą
mogli prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w ośrodkach sportoworekreacyjnych,
rekreacyjnych, organizacjach społecznych, zajmujących się upowszechnianiem
i organizacją sportu oraz rekreacji, takich jak: kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe,
pływalnie, ośrodki sportów wodnych, aquaparki, hale sportowe, lodowiska czy towarzystwa
zajmujące się krzewieniem kultury fizycznej i rekreacji.
Specjalistów takich poszukuje również branża hotelarska, firmy, agencje eventowe i zakłady pracy,
placówki kulturalno-oświatowe, ośrodki agroturystyczne, domy opieki społecznej i sanatoria.
Miejscem pracy animatora sportu i czasu wolnego są różnego rodzaju ośrodki w Polsce i poza jej
granicami.

1900 zł.

Państwowe uprawnienia Ratownika Wodnego

Kurs na Trenera Personalnego przygotowującego uczestnika do
samodzielnej pracy z klientem jeden na jeden jak i w grupach.
To co nas wyróżnia to zagadnienia opracowane w oparciu o autorski program Klubu Sportowego Cityzen
Każdy z kursantów poza wiedzą teoretyczną, otrzymuje potężną wiedzę specjalistyczną uzyskaną podczas
odbywania obowiązkowych praktyk w klubach sportowych, gdzie ma możliwość z bliska przyjrzenia się pracy
od najlepszych trenerów z długim stażem ale i niecodziennym podejściem do swojego zawodu.

1.) Formularz zgłoszeniowy Kurs/Szkolenie
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
4. ) Oświadczenie o niekaralności
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego

