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KURS INSTRUKTORA PZLA CHOJNICE 2019
TERMIN:
5.04-26.05, zjazdy jesienne do ustalenia w późniejszym terminie
LIMIT MIEJSC:
30 miejsc
ORGANIZATOR:
Polski Związek Lekkiej Atletyki, dział Kształcenie PZLA
KONTAKT:
Iwona Kiljan
iwona.kiljan@pzla.pl
KIEROWNIK KURSU: Jarosław Wróblewski 602 477 131
Terminy sesji wykładowych: Zajęcia zaczynamy w piątek
1 zjazd 5-7.04.19
2 zjazd 10-12.05.19
3 zjazd 24-26.05.19
4 zjazd do ustalenia w późniejszym terminie
5 zjazd do ustalenia w późniejszym terminie
EGZAMIN podsumowujący w ostatnim dniu kursu.

ODPŁATNOŚĆ:
Cena zawiera:
•
•
•
•
•

Udział w kursie Instruktorskim i dostęp do wszystkich obiektów sportowych w ramach zajęć,
Opieka kierownika kursu obecnego na wszystkich zjazdach,
Egzamin i egzamin poprawkowy,
Wydanie legitymacji Instruktora PZLA,
Wydanie licencji trenerskiej na okres 2019/2020

Za opłatę wystawiona będzie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi przez kandydata na druku fakturowym.
Wariant 1: 2550 zł brutto z wyżywieniem i noclegami (limit 30 miejsc)
Wariant 2: 1600 zł brutto bez wyżywienia i noclegów
RATY: Opłatę za kurs można rozłożyć na dwie równe raty proszę w tym celu złożyć „wniosek” 1
W przypadku rozłożenia na raty kwota podstawowa za kurs zwiększa się o 100 zł i wynosi:
Wariant 1: 2650 zł brutto z wyżywieniem i noclegami (limit 30 miejsc)
Wariant 2: 1700 zł brutto bez wyżywienia i noclegów
Opłatę za udział w kursie proszę uiścić do dnia 30.03.2019, na:
Nr konta: 73-1240-1037-1111-0010-7153-0627
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Ul. Mysłowicka 4
01-612 Warszawa
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko / kurs Instruktor Chojnice / FV

WYŻYWIENIE I NOCLEGI:
Wariant 1 zapewnia uczestnikowi kolacje w piątek, śniadanie obiad i kolację w sobotę oraz śniadanie i obiad
w niedzielę oraz zakwaterowanie szczegóły będzie podawał kierownik kursu.

WYMAGANIA UCZESTNICTWA W KURSIE:
Zgodnie z wymaganiami umieszczonymi na „wniosku o zakwalifikowanie na kurs Instruktora PZLA” .
Każdy uczestnik kursu otrzyma bezpłatnie Zestaw książek IAAF (Oficjalny przewodnik IAAF „dla trenerów”
i „do nauczania lekkiej atletyki”
ZGŁOSZENIA na kurs przyjmowane są do 20.03.2019 bądź osiągniecia limitu miejsc.

1

„wniosek o rozłożenie opłaty za kurs na raty”- dostępny wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie się na kurs
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