
KURS INSTRUKTORA PZLACHOJNICE 2016 
 

TERMIN: 05.03 – 08.05.2016 

ORGANIZATOR: Biuro Usług Sportowo-Handlowych „BUSH” 80-177 Gdańsk ul. Pólnicy 31/10 
                              Informacja tel: 503 333 195 www.sportinstruktor.pl                                                                                      

a) PRZEDMIOTY OGÓLNE: 

Teoria sportu, anatomia, fizjologia, psychologia, ratownictwo medyczne, socjologia, biochemia,  

odbywają się w sesjach weekendowych.   

Terminy sesji wykładowych: 
1. sesja ;  05 - 06.03.2016 

           2. sesja;   12 - 13.03.2016 
      3. sesja ;  19 - 20.03.2016    

 

b) ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:  
Miejsce: Stadion LA  Chojniczanki w Chojnicach 
Terminy: od 2.04.2016 do 8.05.2016 / sesje weekendowe / 
Egzamin praktyczny; podczas zaliczania poszczególnych bloków zajęć 
 

EGZAMIN  podsumowujący w ostatnim dniu kursu: 8.05.2016 
 

ODPŁATNOŚĆ:  2100 zł + EGZAMIN - 200 zł.  / 250 h zajęć/ 

Za opłatę wystawiona będzie faktura VAT 

WYŻYWIENIE I NOCLEGI: 

We własnym zakresie. Organizator może pomóc w rezerwacji w bursie szkolnej w miejscu kursu 

zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny. 

KADRA SZKOLENIOWA: 

Przedmioty ogólne:  Część ogólną prowadzą pracownicy dydaktyczno-naukowi zatrudnieni  

na co dzień w uczelniach wyższych na terenie trójmiasta. 

Część specjalistyczna: Prowadzą Trenerzy PZLA oraz Trenerzy klasy Pierwszej i Mistrzowskiej  

z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 

WYMAGANIA UCZESTNICTWA W KURSIE: 

a) minimum średnie wykształcenie 

b) umiejętności techniczne w stopniu średnio zaawansowanym 

ZGŁOSZENIA na kurs przyjmowane są w terminie do 28.02.2016. 

 

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres e-mail biuro@sportinstruktor.pl z następującymi danymi:  

Imię Nazwisko // Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania // Poziom wykształcenia 

oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego za udział w kursie.  
 

wpisowe w kwocie 150 zł, proszę dokonywać na numer konta: 53 1750 0012 0000 0000 2619 2447 

 

Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi. Termin opłaty całkowitej 

za kurs mija z dniem rozpoczęcia się kursu. Jest możliwość podzielenia opłaty za kurs na  raty (po 

uzgodnieniu z organizatorem kursu).   

 

 

Program kursu uzyskał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Certyfikat PZLA jest podstawą do prowadzenia i organizowania wyżej wymienionego kursu 

na Instruktora PZLA dającego uprawnienia do pracy w strukturach PZLA.  

Absolwenci kursu otrzymują legitymację Instruktora PZLA. 

 

KRZYSZTOF ENGLANDER/ TRENER KL I / 

http://www.sportinstruktor.pl/
mailto:biuro@sportinstruktor.pl

