
Koszalin, 21 stycznia 2019 r.

Zapraszam do udziału w kursie:

TRENER BADMINTONA poziom 2 (formuła BWF rozszerzona)

lub

TRENER BADMINTONA klasy 2  (wg tradycyjnego nazewnictwa w sporcie RP) 

1 . ORGANIZATOR
1.1. Zachodniopomorska Akademia Badmintona.
1.2. Kontakt z organizatorem:

- mejle: zachpomakademiabadm@yahoo.com , zzbad@tlen.pl,
- telefon: 500 628 596.

2. TERMINY I MIEJSCE KURSÓW
2.1. Kursy odbędą się w systemie sesyjnym. Początek kursu: 1 maja 2019 r.
2.2. Szczegółowy terminarz sesji kursów – załącznik nr 1.
2.3. Miejsce kursów: Zespół Placówek Oświatowych (Gimnazjum) w Dobrej, ul.
       Strażacka 2, pow. Łobez.
2.4. Termin zgłoszeń imiennych na kurs – 31 marca 2019 r.

3. WARUNKI FORMALNO – PRAWNE UCZESTNICTWA
3.1. Posiadanie dyplomu trenera badmintona poziom 1 i/lub dyplomu instruktora / trenera 
badmintona uzyskanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie przepisów 
obowiązujących w dniu uzyskania tego dyplomu, pod warunkiem, że kandydat odbył kurs co 
najmniej 12 – dniowy i który zawierał w swoim programie część teoretyczną.
3.2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
3.3. Od kandydata wymagany jest co najmniej jednoroczny staż pracy w charakterze 
szkoleniowca badmintona.
3.4. 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. KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW KURSÓW
4.1.  Absolwenci kursów zdobędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie i na poziomie
       wyższym od wymagań stawianych (standardowym) trenerowi BWF
       poziom 2 i trenerowi klasy 2, wg programu (załącznik nr 2), np.:

- różnych technik poruszania się na boisku i ich analizowania pod kątem potrzeb 
  konkretnego gracza,
- różnych technik uderzeń i  ich analizowania pod kątem potrzeb konkretnego gracza,
- różnych taktyk gier pojedynczych, podwójnych i mieszanych oraz ich analizowania 
  pod kątem potrzeb konkretnego gracza / pary,
- zaawansowanych metod obserwacji gry oraz przeprowadzania analiz technicznych i
  taktycznych obserwowanego gracza,
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- projektowania rocznych i wieloletnich planów organizacji szkolenia,
- podstaw charakteryzowania gracza z punktu widzenia nauk o kulturze fizycznej,

4.2. Absolwent kursu trenera klasy 2, przez napisanie i obronę pracy dyplomowej, potwierdzi
      nabycie wybranej umiejętności trenerskiej.
4.3. Absolwenci kursów mają prawo do:
 - wykonywania zawodu trenera badmintona na bardziej odpowiedzialnych 
             stanowiskach,
          - zdobywania wyższych stopni tytułów trenerskich.  

5. CENY
5.1.  Wpisowe – 100,00 zł, uiszczone w terminie zgłoszeń; nie podlega zwrotowi.
5.2.  Opłata za udział w kursie obejmuje koszty: udziału w kursie, egzaminu(-ów), jednego
       egzemplarza 1-go rodzaju dyplomu w języku polskim.
5.3.  Wysokość opłaty za udział w kursie, opłacona w terminie zgłoszeń:

a) trener badmintona poziom 2   – 2500 zł (minus nagrody i upusty),
b) trener badmintona klasy 2 – 3000 zł (minus nagrody i upusty).

5.4.  Opłata za udział w kursie może być zapłacona w inny sposób, uzgodniony z
        organizatorem.
5.5. Opłata za każdy egzamin poprawkowy, uiszczona przed egzaminem, wynosi 300 zł.
5.6. Nagrody za udział w kursie – dwaj najlepsi absolwenci, w ocenie organizatora, otrzymają
       nagrodę w postaci zwrotu części opłaty za udział w kursie, odpowiednio, 200 zł i 100 zł. 
5.7. Dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
5.8. W sytuacjach nadzwyczajnych wniesione opłaty mogą być zwrócone według uznania
       organizatora.

6. WYŻYWIENIE
6.1. Kursanci organizują swoje wyżywienie na swój koszt i we własnym zakresie.
6.2. Na życzenie kursantów organizator może zorganizować odpłatny katering (obiady).
6.3. Organizator zapewnia kursantom nieodpłatne korzystanie ze sprzętu do przygotowywa-
        nia posiłków, typu: kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, szklanki, talerze, itp. 

7. ZAKWATEROWANIE
Kursanci mogą korzystać z zakwaterowania:
a) własnego,
b) organizatora, w klasach lekcyjnych, w cenie nie wyższej niż 24 zł/dobę.

8. SPRAWY ORGANIZACYJNE
8.1. Kurs zbudowany jest z:
       a) serii sesji, podczas których kursant uczy się oraz doskonali umiejętności trenerskie 

przez co najmniej 10 godzin dziennie,
       b) okresów międzysesyjnych, podczas których kursant uczy się i doskonali wiedzę i 

umiejętności z zakresu programu kursu oraz pisze prace kontrolne,
       c) egzaminu końcowego i ewentualnie egzaminu poprawkowego.
       d) obrony pracy dyplomowej i ewentualnie poprawkowej obrony pracy dyplomowej 

( dotyczy wyłącznie kursu trener badmintona klasy 2). 
8.2. Zgłoszenia imienne obejmuje:
       a) przesłanie:
           - kopii zgłoszenia (załącznik nr 3) mejlem na adres mejlowy organizatora (oryginał 

   zgłoszenia należy w tym przypadku dostarczyć w dniu przyjazdu)
          lub
           - oryginału zgłoszenia, listownie, na adres organizatora w terminie zgłoszeń, o którym
             mowa w pkt. 2.4.
       b) przesłanie kopii dyplomu i programu odbytego kursu, w wyniku którego kandydat 

 uzyskał tytuł trenera /instruktora badmintona; absolwenci kursów ZAB są zwolnieni z 
 tego obowiązku,
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      c) wpłacenie wpisowego w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy ZZBad w PKO  
           BP SA  nr 07 1440 1390 0000 0000 1679 8681 -  w terminie zgłoszeń, o którym mowa 
           w pkt. 2.4.
8.3. Wpłatę pozostałych, zadeklarowanych, opłat należy dokonać na w/w rachunek bankowy
       w terminie zgłoszeń imiennych lub w terminach uzgodnionych z organizatorem.

9. GŁÓWNY WYKŁADOWCA
Trener klasy mistrzowskiej w badmintonie Marian Henryk Stelter.

10. INFORMACJE DODATKOWE
10.1. Możliwe są korekty organizacyjno – programowe kursu mające na celu podniesienie
         jakości szkolenia.
10.2. Warunkiem odbycia kursu jest udział w nim, co do zasady, co najmniej 4 osób.
10.3. Nie odbycie się kursu z powodu wymienionego w pkt. 10.2 skutkuje zwrotem
         wszystkich wpłaconych kwot w pełnej wysokości na wskazane rachunki bankowe.
10.4. Uczestników obowiązuje regulamin kursu.
10.5. Zgłoszenia na kurs po terminie, o którym mowa w pkt. 2.4, mogą być przyjęte za
         zgodą organizatora i za ewentualną dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
10.6. Termin i miejsce poprawkowego egzaminu i/lub poprawkowej obrony pracy dyplomowej
         ustala się indywidualnie, po wysłuchaniu opinii zainteresowanego kandydata.
10.7. W kursie mogą uczestniczyć nieodpłatnie (nie dotyczy zakwaterowania i wyżywienia)
         absolwenci wcześniej ukończonych kursów trenera poziom 2 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.
10.8. Za dodatkowe dokumenty wydawane absolwentowi kursu, na jego życzenie, pobiera
         się dodatkowe opłaty według indywidualnej wyceny organizatora.
10.9. Upusty od ceny za udział w kursie:
         a) 100 zł - jeżeli opłata została opłacona w całości w terminie zgłoszeń,
         b) 100 zł – jeżeli kursant korzysta z noclegów organizatora (podczas wszystkich sesji);  
         zostaną rozliczone i udzielone po zakończeniu kursu.
        

Załączniki:
1. Szczegółowy terminarz sesji kursów
2. Program kursu
3. Druk zgłoszenia imiennego na kurs

Alicja Stelter
dyrektor

Zachodniopomorskiej Akademii Badmintona
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