
Koszalin, 14 lutego 2017 r.

Zapraszam do udziału w kursie:

trener badmintona – poziom 1
(formuła BWF rozszerzona)

1) Termin i miejsce kursu
Termin: niedziela, 25 czerwca – niedziela, 09 lipca 2017 r.,
Przyjazd uczestników kursu w dniu 24 czerwca 2017 r. do godz. 18.00.
Miejsce kursu: Filialna Szkoła Podstawowa w Karsiborze, gmina Wałcz.

2) Ceny
1. Udział w kursie – 2000 zł minus upusty według pkt. 7) 6.
2. Wyżywienie: całodzienne (od kolacji 24 VI do obiadu 09 VII) – 532 zł, obiady – 266 zł.
3. Zakwaterowanie (w salach lekcyjnych) –  280 zł.
4. Cena egzaminu poprawkowego – 300 zł.
Zamówienie wyżywienia i/lub zakwaterowania nie jest obowiązkowe.

3) Warunki formalno – prawne uczestnictwa:
1. Ukończony 18 rok życia.
2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
3. Kandydat nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie lub
    określone w rozdz. XIX, XXIII, z wyjątkiem art.192 i art.193, rozdz. XXV i XXVI ustawy z dnia  
    06.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 39). 

4) Uprawnienia
1. Prawo do wykonywania zawodu trenera badmintona, w tym: prowadzenie szkolenia w badmintonie
    w kraju i  zagranicą.
2. Prawo zdobywanie wyższych stopni trenerskich w formule BWF.

5) Sprawy organizacyjno - finansowe
1. Zgłoszenia imienne obejmuje:
a) przesłanie:

- kopii zgłoszenia (załącznik 1) mejlem na adres – zach-pom.akademia.badm@tlen.pl 
  (oryginał zgłoszenia należy w tym przypadku dostarczyć w dniu przyjazdu)

lub
- oryginału zgłoszenia, listownie, na adres organizatora

w terminie do 31 maja 2017 r.
b) wpłacenie zaliczki w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy ZZBad w PKO BP SA
    nr 07 1440 1390 0000 0000 1679 8681 - w terminie do 31 maja 2017 r.
2. Wpłatę pozostałych, zadeklarowanych, opłat należy dokonać na rachunek bankowy ZZBad
    w PKO BP SA nr 07 1440 1390 0000 0000 1679 8681 – w terminie do 10 czerwca 2017 r.
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3. Maksymalna ilość uczestników kursu – 8 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
    Przy większej ilości zgłoszeń może być ogłoszony, po konsultacji z zainteresowanymi, dodatkowy 
    termin kursu, latem 2017 r.

6) Główny wykładowca
Trener klasy mistrzowskiej w badmintonie Marian Henryk Stelter.

7) Informacje dodatkowe
1. Warunkiem odbycia kursu jest udział w nim co najmniej 4 osób.
2. Uczestników obowiązuje regulamin kursu.
3. Cena za udział kursie obejmuje: udział w zajęciach, egzamin i dyplom. Cena nie obejmuje
    egzaminu poprawkowego. 
4. Opłatę za udział w kursie, dokonywaną w 2-gim etapie [pkt. 5) 2.], należy pomniejszyć o kwotę
    wpłaconej zaliczki.
5. Opłatę za udział w kursie można uiścić w ratach, w terminach uzgodnionych z organizatorem, jeśli
    termin zapłaty ostatniej raty miałby nastąpić po terminie określonym w pkt. 5) 2.
6. Upusty od ceny za udział w kursie:
a) 100 zł - jeżeli zaliczka zostanie wpłacona do dnia 31 marca 2017 r.,
b) 100 zł – jeżeli uczestnik korzysta z noclegów (w pełnym wymiarze) organizatora.
7. Zgłoszenia na kurs - po terminie, o którym mowa w pkt. 5) 1. - mogą być przyjęte za zgodą
    organizatora i za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
8. Termin i miejsce egzaminu poprawkowego ustala się indywidualnie, po wysłuchaniu opinii
    kandydata mającego przystąpić do tego egzaminu.
9. W kursie mogą uczestniczyć nieodpłatnie (nie dotyczy zakwaterowania i wyżywienia) absolwenci
    wcześniej ukończonych kursów trenera poziom I w ZAB:
a) w celu podnoszenia swoich umiejętności (zasadniczo każdy kolejny kurs zawiera nowości i/lub 
    korekty doskonalące program kursu),
b) pod warunkiem zgłoszenia się w terminie i w trybie zgłoszeń kursantów,
c) pod warunkiem wsparcia kursantów, jeśli poprosi o to organizator kursu, w sposób określony
    przez wykładowcę.
10. Kontakt z organizatorem:
      - mejle: zach-pom.akademia.badm@  tlen  .pl, zzbad@tlen.pl,
      - telefon: 500 628 596.

Alicja Stelter
dyrektor
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