KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO
RABKA ZDRÓJ/SPYTKOWICE
PROMOCJA - Dla osób, które zapiszą się do 15.12.2015 - zniżka
- 100 zł!
Szkoła Narciarska ESKIMOO zaprasza na kurs instruktora narciarstwa zjazdowego.
CO WYRÓŻNIA NASZE KURSY







zajęcia prowadzą profesjonaliści, na co dzień zajmujący się, w sposób
praktyczny, poruszanymi zagadnieniami (m.in. instruktorzy i trenerzy PZN z
10-letnim stażem pracy, instruktorzy narciarstwa wysokogórskiego,
ratownicy GOPR, ratownicy medyczni, pedagodzy, serwisanci sprzętu
narciarskiego),
kursanci mają okazję, pod okiem instruktorów, już w czasie trwania kursu,
spróbować swoich sił w pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia Szkoły
Narciarskiej Eskimoo,
w cenie kursu aktualny Program Nauczania Narciarstwa Zjazdowego SITN
PZN (cena w sklepie SITN to ok 90 zł),
kurs u nas trwa 8 dni, jest dłuższy niż standardowo; kursanci mają więcej
czasu aby doskonalić trudniejsze elementy.
TYLKO U NAS !!! Całodniowe szkolenie dotyczące jazdy sportowej
zakończone zawodami oraz skrócony kurs rozstawiania Slalomu Giganta
(GS) ; kurs pierwszej pomocy na stoku oraz profesjonalny pokaz
przygotowania sprzętu przeprowadzony przez certyfikowany serwis
HOLMENKOL

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
Absolwenci kursu otrzymują państwowy tytuł zawodowy Instruktora Rekreacji
Ruchowej o specjalności Narciarstwo Zjazdowe oraz legitymacje instruktorską,
potwierdzającą zdobyte umiejętności. Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym, jest podstawą do nadania uprawnień
zawodowych instruktora Narciarstwa i upoważnia do samodzielnego prowadzenia
zajęć w ośrodkach narciarskich, szkołach itp. Otrzymane uprawnienia są
przyznawanie dożywotnio.
MIEJSCE I TERMINY KURSÓW

TERMIN 27.12.2015 - 04.01.2016
RABKA ZDRÓJ / SPYTKOWICE
Część specjalistyczna – Rabka Zdrój, stoki ‘Polczakówka Ski” i „Beskid Spytkowice”,
Część ogólna* – Kurs odbywa się w formie e-learningowej.
*Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i
podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci
części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również
instruktorzy innych dyscyplin i specjalności, z państwową legitymacją instruktorską.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU
 ukończone 18 lat
 umiejętność jazdy na nartach na poziomie minimum średniozaawansowanym
PIERWSZY DZIEN TRWANIA KURSU JEST SPRAWDZIANEM OGÓLNYCH
UMIEJETNOŚCI JAZDY NA NARTACH I STANOWI JEDNOCZEŚNIE TEST
KWALIFIKUJĄCY NA KURS, DOPUSZCZAJACY DO UDZIAŁU W DALSZEJ
CZĘŚCI ZAJĘĆ. Osobom, które nie zaliczą, zwracamy zaliczkę w całości i
proponujemy kurs w późniejszym terminie, po opanowaniu koniecznych
umiejętności.
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
(lekarz ogólny, medycyny pracy lub sportowy),
 świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający
posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej,
pomaturalnej)/ kopia (oryginał do wglądu),
 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

 ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu,
 nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz bezzwrotną zaliczkę
gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł); formularz dostępny na naszej
stronie w zakładce „dokumentacja zgłoszeniowa”, należy go uzupełnić i
wysłać do nas mailem,
 opłata za kurs, płatna u instruktorów w pierwszy dzień trwania kursu.
 osoby zwolnione z części ogólnej – kserokopia dyplomu lub legitymacji
instruktorskiej z innej specjalności
Komplet dokumentów oraz wpłatę każdy uczestnik składa u kierownika kursu w
pierwszy dzień jego trwania, na spotkaniu organizacyjnym.
Każda zapisana osoba, otrzyma od nas maila potwierdzającego zgłoszenie, wraz ze
szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.
Osoby, które chciałyby odbyć część ogólną w formie e-learningowej, po wpłacie
200 zł (za część ogólną) i przesłaniu do nas potwierdzenia tejże wpłaty, otrzymują od
nas komplet materiałów szkoleniowych mailem.
STRUKTURA KURSU INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO
Kurs składa się z następujących części – teoretycznej ogólnej, teoretycznej
specjalistycznej i części praktycznej (zajęcia na stoku).
Szczegółowy program i harmonogram kursu uczestnicy otrzymają na spotkaniu
organizacyjnym, w pierwszy dzień.
WARUNKI ZALICZENIA KURSU







100% obecność na zajęciach,
zaliczenie zajęć kursowych teoretycznych i praktycznych,
wynik uzyskany w slalomie gigancie rozegranym w czasie szkolenia,
zaliczenie egzaminu,
pozytywna ocena z prowadzenia wybranego fragmentu jednostki lekcyjnej,
pozytywna ocena praktycznej demonstracji elementów technik jazdy i jazdy
w terenie.

KADRA
Kadrę części specjalistycznej stanowią instruktorzy Szkoły Narciarskiej Eskimoo.
IWONA CZYSZCZOŃ – Instruktor i trener narciarstwa SiTN PZN oraz instruktor sportu
i rekreacji MSiT ze specjalności narciarstwo zjazdowe oraz survival. Mgr Wychowania
Fizycznego AWF Kraków.
PAWEŁ RECZEK – Instruktor narciarstwa SiTN PZN oraz instruktor rekreacji MSiT ze
specjalności narciarstwo alpejskie i snowboard. Prezes Fundacji Eskimoo.
Zajęcia prowadzimy zgodnie z wytycznymi aktualnego Programu Nauczania
Narciarstwa Zjazdowego SITN PZN.
CENY
Część ogólna – 200 zł
Cześć specjalistyczna – 1000 zł
Cena kursu zawiera:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne na stoku
Egzaminy
Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, dwujęzyczna legitymacja
IRR w formie karty plastikowej)
 Materiały szkoleniowe / w tym AKTUALNY PROGRAM NAUCZANIA
NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO SITN PZN




Cena kursu nie obejmuje karnetów na stoku, dojazdów, zakwaterowania i
wyżywienia uczestników.

Minimalna liczba uczestników konieczna do rozpoczęcia kursu – 8 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołanie kursu
/zwracając zaliczkę uczestnikom/.

Zainteresowanym pomagamy w organizacji pobytu (ew. pobytu z wyżywieniem) w
promocyjnych cenach. Informacje u Organizatorów.
KONTAKT
Iwona Czyszczoń
+48 507 067 009
Paweł Reczek
+48 502 629 918
info@eskimoo.pl
www.eskimoo.pl
facebook.com/Eskimoo.Rabka.Zdroj

