INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF
INSTRUKTOR Rekreacji Ruchowej AWF przygotowany jest do pracy np. w obiektach sportowo-rekreacyjnych, fitness klubach, ośrodkach komercyjnych, miejskich i gminnych ośrodkach kultury, gdzie oferowane
są zajęcia ruchowe. Kurs realizowany jest w ramach specjalności w sportach nieolimpijskich.
Prowadzona jest rekrutacja ciągła. Można zapisywać się przez cały rok na dane dyscypliny.
Rekrutacja
Termin uruchomienia cz. specjalistycznej uzależniony jest od uzbierania się minimalnej grupy (min. 15 osób).
Edycja studiów i kursów nie zostaje uruchomiona w przypadku, gdy liczba kandydatów nie zapewnia samofinansowania się studiów i szkoleń.
CZAS TRWANIA
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele). Kurs obejmuje 90 godzin, czyli: 8 - 9 weekendów.
STANDARDOWA OPŁATA
ZNIŻKA DLA STUDENTÓW AWF
KOSZT
CZ. SPEC. - 1400 ZŁ
CZ. SPEC. - 1100 ZŁ
Możliwość rozłożenia na dwie równe raty: I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna do końca trwania kursu
wykształcenie co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne),
WARUNKI
- ukończone 18 lat
PRZYJĘCIA
- koordynacja ruchowa
1.) Formularz zgłoszeniowy Kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
WYMAGANE
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)
DOKUMENTY
4.) Jedno zdjęcie legitymacyjne - zdjęcie prosimy przesłać drogą mailową w formie skanu na adres z dopiskiem w tytule maila "Nazwisko i imię - Kurs Instruktor Rekreacji Ruchowej AWF z
dyscypliny;...............",
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego
DYSCYPLINY
FITNESS:
ĆWICZENIA SIŁOWE
FITNESS:
NOWOCZESNE
FORMY
GIMNASTYKI

Możliwe INNE
DYSCYPLINY, dla
których kurs
instruktora rekreacji
ruchowej może być
zorganizowany

OPIS/CEL
zdobycie wiedzy teoretycznej związanej z daną wybraną dyscypliną rekreacji ruchowej
-podniesienie sprawności indywidualnej
-opanowanie metodyki nauczania
-opanowanie wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
-opanowanie wiedzy z zakresu organizacji imprezy rekreacyjnych
-przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rekreacyjnych
Bilard
Fitness: Ćwiczenia psychofizyczne
Fitness w ciąży i po porodzie
Golf
Gry Rekreacyjne
Hipoterapia
Jazda Konna
Kajakarstwo Turystyczne
Kinezygerontoprofilaktyka
Korfball
Lotniarstwo
Łyżwiarstwo Powszechne
Narciarstwo Powszechne-Biegowe
Narciarstwo Powszechne-Zjazdowe
Narciarstwo Wodne
Paintball
Pływanie Rekreacyjne
Snowboard Rekreacyjny
Sporty Motorowodne
Survival
Taniec Towarzyski
Tenis Stołowy Rekreacyjny
Tenis Ziemny
Turystyka Rowerowa
Wrotkarstwo
Wspinaczka Skałkowa
Zespołowe Gry Rekreacyjne -Koszykówka
Zespołowe Gry Rekreacyjne -Piłka Nożna
Zespołowe Gry Rekreacyjne -Piłka Siatkowa
Zespołowe Gry Rekreacyjne -Unihoc
Żeglarstwo Deskowe
Żeglarstwo Jachtowe

UPRAWNIENIA

Po zakończeniu kursu Kursanci otrzymują: legitymację Instruktora
Rekreacji Ruchowej AWF

