Wyższa Szkoła Trenerów Sportu i Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza nabór na
kurs instruktorów i studia podyplomowe z piłki ręcznej– poziom 1 RINCK Convention
(licencja C)
(odpowiednik tytułu instruktora w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.)
Kurs i studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z oficjalnym programem Związku Piłki
Ręcznej w Polsce!*
Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie licencji
trenerskiej C na sezon 2015/2016
Czas trwania: II.2015 r.- VI.2015r.
Część ogólna:


I zjazd: 27.02-01.03.2015r.



II zjazd: 17.04-19.04.2015r.

Część specjalistyczna:


III zjazd: 08-10.05.2015r.



IV zjazd: (w późniejszym terminie zostanie podane)



V zjazd: (w późniejszym terminie zostanie podane)



VI zjazd: (w późniejszym terminie zostanie podane)

Miejsce zajęć:
Warszawa
Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej;
Program - 120 godzin
Część ogólna – 40 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy prawa w
sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu)
Część specjalistyczna – 30 godzin – wykłady, 40 godzin - zajęcia praktyczne/warsztaty
Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; planowanie treningu,
przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie
zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego; piłka ręczna – odmiany gry;
sędziowanie; odnowa biologiczna;
Część seminaryjna -10 godzin
Zajęcia obejmują ustalenie tematu pracy pisemnej oraz pomoc metodyczną. Certyfikaty ukończenia
kursu będą po ocenie pracy pisemnej.
Wymagania dla kandydatów:

Wykształcenie co najmniej średnie.
Wymagana dokumentacja:
1.
2.
3.
4.
5.

Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs/studia podyplomowe instruktora piłki ręcznej;
Kopia dowodu osobistego;
Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej;
Dowód wpłaty.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać na adres:
Wyższa Szkoła Trenerów Sportu
ul. Myśliwiecka 9 pok.124
00-459 Warszawa
Opłaty za kurs: 1 500 zł - istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:
I rata 500 zł - płatna w momencie zapisu na kurs,
II rata 1000 zł - płatna do 20.03.2015 r.,
Opłaty za studia podyplomowe: 1 700 zł - istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:
I rata 700 zł - płatna w momencie zapisu na kurs,
II rata 1000 zł - płatna do 20.03.2015 r.,
Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego z dopiskiem:
Imię i nazwisko, kurs/ studia podyplomowe instruktor piłki ręcznej (licencja C)
Wyższa Szkoła Trenerów Sportu
ul. Myśliwiecka 9,
00-459 Warszawa
Nr rachunku: Nr konta: 26 1240 1109 1111 0010 3468 6215
Bank PEKAO S.A VII Oddział w Warszawie
Uwaga:
Opłata za kurs/studia podyplomowe obejmuje część dydaktyczną (część ogólną i specjalistyczną),
materiały edukacyjne w wersji elektronicznej oraz wynajem na czas trwania kursu obiektów i sprzętu
specjalistycznego.
Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.
Kadra wykładowców:
Pracownicy naukowi, trenerzy klasy II, I M z doświadczeniem w pracy z kadrami narodowymi.
Kontakt:
Wyższa Szkoła Trenerów Sportu,
e-mail: instruktor@wststorwar.pl, trener@wststorwar.pl
tel. 22 490 44 47, 22 490 40 97
Dorota Liese-Romanowska
e-mail: liese@zprp.org.pl
tel/fax.: +48 (22) 892 90 11 wew: 107
Słuchacze mogą samodzielnie rezerwować hotel:
1. Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" 00-459 Warszawa,
ul. Myśliwiecka 9, tel. 022 622 91 07, 622 91 10, 622 91 11
2. Hotel Ibis ul. Zagórna 1 00-441 Warszawa tel. 22 745 36 60

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych

federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z
sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

