ZOSTAŃ INSTRUKTOREM SPORTU AZS
O SPECJALNOŚCI - TENIS
Kurs organizowany jest przez Akademicki Związek Sportowy Środowisko
Warszawa w oparciu o autorski program szkolenia i prowadzony w ramach
Akademickiego Centrum Szkoleń. Absolwenci kursu (po uzupełnieniu o część
ogólną szkolenia) otrzymują zawodowe uprawnienia Instruktora Sportu o
specjalności Tenis, potwierdzone stosownym certyfikatem oraz legitymacją
instruktorską.
Kurs (część specjalistyczna z tenisa) rozpoczyna się 10 czerwca 2015 r.
i prowadzony będzie na kortach AZS Tenis Club w Parku Skaryszewskim
w Warszawie przy ul. Zielenieckiej 2
Wstępny plan kursu przedstawia się następująco (harmonogram zajęć może ulec zmianie, ostateczny zostanie podany po
zamknięciu listy zgłoszeń). Kurs realizowany będzie w trzech sesjach w następujących terminach:
I sesja:
9, 10, 11, 12
czerwca 2015 r. (wtorek – piątek)
zajęcia praktyczne w godz. 9.00 – 15.30
zajęcia teoretyczne w godz. 16.00 – 18.30
II sesja:
16, 17, 18, 19
czerwca 2015 r. (wtorek – piątek)
zajęcia praktyczne w godz. 9.00 – 15.30
zajęcia teoretyczne w godz. 16.00 – 18.30
III sesja:
23, 24, 25, 26
czerwca 2015 r. (wtorek – piątek)
zajęcia praktyczne w godz. 9.00 – 15.30
zajęcia teoretyczne w godz. 16.00 – 18.30
W szczególnych przypadkach dopuszczalne będzie realizowanie zajęć praktycznych w innych terminach.
Kierownikiem szkolenia będzie Pan Andrzej Caruk – trener tenisa klasy pierwszej.
Niniejsza oferta dotyczy części specjalistycznej Kursu Instruktora Sportu o specjalności TENIS. W celu dopełnienia szkolenia
należy dodatkowo zaliczyć część ogólną kursu instruktora organizowana również przez AZS Środowisko Warszawa (obecna
edycja rozpoczyna się 25 kwietnia 2015 r. – szczegóły na www.azs.waw.pl, kolejna zostanie przeprowadzona w okresie listopad –
grudzień 2015 r.). Z tego wymogu zwolnione są osoby posiadające uprawnienia instruktora w innej dyscyplinie sportowej oraz
absolwenci szkół wyższych o kierunku wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Warunkiem koniecznym dla wszystkich
zainteresowanych uzyskaniem uprawnień instruktora sportu jest posiadanie średniego wykształcenia – wymagana jest kopia
świadectwa dojrzałości.
Koszt kursu (część specjalistyczna – tenis) wynosi dla Członków AZS: 1350 PLN (konieczne wpisanie numeru aktualnej legitymacji
AZS w formularzu zgłoszeniowym), pozostałe osoby 1500 PLN
Kurs zostanie uruchomiony po zgłoszeniu się grupy minimum 8 osób. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeń zamieszczony na stronie www.azs.waw.pl w części
poświęconej kursom instruktorskim oraz wpłacić odpowiednią opłatę za kurs. Wpłat należy dokonywać przelewem na konto AZS
Środowisko Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa, nr konta: Bank BPH o/Warszawa 63 1060 0076 0000 3210 0018
1024, lub gotówką w Biurze AZS (adres jw.). W tytule przelewu należy wpisać: „Szkolenie instruktorskie + nazwisko”.
W razie pytań dotyczących programu i organizacji szkolenia prosimy kontaktować się z Panem Andrzejem Carukiem
– kierownikiem kursu, tel. kom. 602 304 783. W kwestiach formalno - finansowych prosimy o kontakt z Biurem AZS Środowisko
Warszawa, tel. 22 828 59 55 lub 22 827 28 63, e-mail: warszawa@azs.pl

