
      KURS INSTRUKTORA SPORTU 

                         OSÓB  z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI      

TERMIN ;  18.11 – 20.11.2022                                                      

Miejsce  ;   Obiekty Klubu MRKS Gdańsk 

 A/ Część ogólna 
Obejmuje zagadnienia m.in. z: teorii sportu, anatomia, fizjologii, psychologii, 
ratownictwa medycznego, socjologii, biochemii, odnowa biologicznej. 
Proponowane zaliczenie metodą e’learning. 
Zwolnieni z części ogólnej mogą zostać: absolwenci uczelni sportowych wydziałów 
wychowanie-fizyczne lub sport /min. licencjat/, absolwenci studiów podyplomowych 
kierunek w-f, czynni nauczyciele w-f absolwenci studiów medycznych , fizjoterapeuci , 
instruktorzy i trenerzy innych sportów 
Odpłatność za część ogólną - 250 zł / dodatkowo płatna / 
 

B/ Część specjalistyczna/praktyczna  - 20 godzin /trzy dni szkolenia /  odpłatność  
1 100  zł 
EGZAMIN ;  w trzecim   dniu szkolenia - 200 zł 
Miejsce ;  Obiekty Sportowe klubu MRKS Gdańsk ul. Załogowa 1/ w tym miejscu hotel + 
hala/ 
 
Koszt noclegu 100 zl/doba bez wyżywienia / rezerwacja poprzez Biuro BUSH / 
Jest możliwość ujęcia pobytu w kosztach szkolenia  
 

 Wymagania dotyczące uczestników                                                                                     

a/ minimum średnie wykształcenie + część ogólna                                                   

b/ badania sportowe lekarskie lub   aktualna książeczka zdrowia  pracownicza 

dopuszczająca do pracy z młodzieżą 

Organizator Kursu ; Biuro Usług Sportowo-Handlowych ' BUSH "  

 Krzysztof Englander  80-176 Gdańsk  ul. Miłosna 31  .                                     

Instytucja szkoleniowa nr 2/22/00011/2020 

     Podczas kursu będzie można zdobyć wiedzę m.in. w poniższych tematach ; 



1. Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych / w tym sporty ; badminton, 

boccia  , goalball ,   lekkoatletyka/ biegi , skoki , rzuty / , tenis ,koszykówka,    

nordic walking, pływanie, trójbój siłowy,  tenis stołowy ,strzelectwo, piłka 

siatkowa na siedząco   i inne .                                                                             

2.Ogólny schemat metodyczny                                                                                         

3.Gry i zabawy zalecane dla osób z niepełnosprawnością                           

4.Kształcenie sprawności ogólnej w zależności od stopnia niepełnosprawności      

5.Jak samodzielnie tworzyć konspekty treningowe                                                   

i wiele innych , niezbędnych w pracy szkoleniowej tematów.                              

Udział w kursie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę niezbędną do pracy jako 

Trener , a także uzupełni już posiadane umiejętności.        

Kadra szkoleniowa ;  Szef kursu ; trener kl I Krzysztof Englander 

                                      trener kl M Dariusz Niemczyn 

                                      trener kl II Marta Dalecka 

                                      trener kl II Ryszard Kałamarz 

                                      trener kl II Ernest Gardynik  

                                      trener k II Dariusz Rutkowski 

KOSZT udziału w szkoleniu  część specjalistyczna ; 1 300  zł                                                                         

Zgłoszenia na kurs  przyjmowane są do  30.10.2022 wraz ze scanami 

dokumentu poświadczającego wykształcenie  proszę  przesłać na adres mail ;       

                                  sportinstruktor@onet.pl.                                                                                                       

Płatność  7 dni po wystawieniu faktury na           konto organizatora ; 

                          nr 53 1750 0012 0000 0000 2619 2447  .                                      

Faktura może  obejmować dodatkowo  koszt pobytu w ośrodku  .                      

Wraz z zgłoszeniem wymagane jest skierowanie z Uczelni lub innego ośrodka 

delegującego potwierdzające uiszczenie zamawianych kosztów szkolenia .    

Po przyjęciu zgłoszenia uczestnik otrzyma szczegółowy program kursu.  

Inne informacje ; Krzysztof Englander tel ; 503 333 195, 

www.sportinstruktor.pl                                                                                         

ZAPRASZAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

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


 


