
KURS INSTRUKTORA SPORTU W TENISIE STOŁOWYM 

„GDAŃSK  2015” 

                           

Planowany termin: 1.10 – 29.11.2015   

 

Kurs składa się z dwóch części: przedmiotów ogólnych i zajęć 

specjalistycznych.  

Przedmioty ogólne /teoria sportu, anatomia, fizjologia, psychologia, ratownictwo medyczne, 

socjologia, biochemia, odnowa biologiczna/ w ilości 60 godzin odbywają się metodą e-Learning. 

Kadra szkoleniowa: pracownicy naukowo-dydaktyczni AWFiS Gdańsk. Planowany termin 

zaliczenia do 30.10.2015 r. 

Z zaliczania przedmiotów ogólnych zwolnieni są jedynie absolwenci studiów wyższych po 

kierunku wychowanie fizyczne lub sport i aktualni nauczyciele wychowania fizycznego.  

Zajęcia specjalistyczne w ilości 90 godzin będą się odbywać na obiekcie sportowym 

MRKS Gdańsk ul. Meissnera 1. Trenerzy prowadzący: Michał  Dziubański, Grzegorz 

Nurzyński, Karol Skolimowski 

Planowane terminy: I sesja: 6-8.11; II sesja; 13-15.11; III sesja; 20-22.11; IV sesja: 28-

29.11.2015      

Odpłatność: przedmioty ogólne metodą e-Learning - 400 zł / zaliczenie 1-30.10.2015/; .                             

zajęcia specjalistyczne – 1450 zł; Egzamin – 150 zł. Termin opłaty całkowitej w momencie 

rozpoczęcia części specjalistycznej kursu. Za opłatę wystawiona będzie faktura VAT.  

Organizator kursu/ umowa z AWFiS Gdańsk /: Biuro Usług Sportowo- Handlowych – 80-

177 Gdańsk ul. Polnicy  31/10. Instytucja szkoleniowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Gdańsku.                 

Organizator może pomóc w rezerwacji noclegów /kontakt telefoniczny: 503 333 195 

Wymagania dotyczące uczestników: wykształcenie minimum średnie; zaświadczenie 

lekarskie od lekarza 1-go kontaktu o braku przeciwwskazań do pracy, jako instruktor sportu 

/tenisa stołowego. 

Zgłoszenia: do 30.09.2015   z podaniem daty i miejsca urodzenia, adresu, poziomu 

wykształcenia, proszę przesłać na adres e- mail:  biuro@sportinstruktor.pl   wraz z opłatą   

wpisowego  w wys. 100 zł  na  nr konta : 53175000120000000026192447. Kwota wpisowego 

jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi.  Dla uczestników tylko części 

specjalistycznej termin zgłoszeń –  15.10.2015 

Absolwenci kursu: otrzymują LEGITYMACJĘ INSTRUKTORA TENISA STOŁOWEGO 

wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku/ uznawaną przez Polski 

Związek Tenisa Stołowego. 

Informacje szczegółowe: można uzyskać : pod nr. tel 503 333 195 i na stronie  

www.sportinstruktor.pl 

                                            KRZYSZTOF ENGLANDER   

Trener kl. I 
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