
INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ AWF CZĘŚĆ OGÓLNA /TEORETYCZNA/  
CEL: teoretyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w charakterze instruktora rekreacji 
ruchowej . 
UCZESTNICY: osoby, które planują udział w części specjalistycznej kursu instruktora 
rekreacji ruchowej w wybranej dyscyplinie rekreacyjnej.  
Z tej części kursu zwolnieni są absolwenci AWF w Krakowie kierunków: wychowanie 
fizyczne ,sport, kultura fizyczna osób starszych, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, terapia 
zajęciowa.  
Wymagania wobec kandydata:  wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych 
dokumentów, w skład którego wchodzą: 

 druk  zgłoszenia typu A druk dostępny na stronie 
http://www.awf.krakow.pl/o-nas/centrum-edukacji-zawodowej/2248-druki-do-pobrania  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie (potwierdzona za 
zgodność z oryginałem)  kopia dowodu osobistego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie dotyczy części 
specjalistycznej kursu (studenci AWF Kraków ostatnia strona z indeksu ksero z aktualnymi 
badaniami lekarskim)  2 fotografie (format 3,5 x 4,5 cm)  w przypadku uczestnictwa tylko w części specjalistycznej przedstawienie dokumentu 
potwierdzającego posiadanie zaliczonej części ogólnej kursu 

 opłata rekrutacyjna 50,00 złotych Wpłat należy dokonywać - po otrzymaniu maila z 
informacją o rozpoczęciu kursu przelewem na konto: 
Bank PeKaO S.A. w Krakowie 90 1240 4722 1111 0000 4859 4185   
 

Dokumenty można złożyć osobiście, poczta ,lub mailowo. 
Osoby, które złożyły druk zgłoszenia zostaną poinformowane o  terminie i miejscu 
rozpoczęcia kursu drogą mailową lub telefonicznie. 
REKRUTACJA: ciągła do momentu utworzenia się grupy.  
CZAS TRWANIA: zajęcia sobota - niedziela 
LICZBA GODZIN: 60  
 
TREŚCI PROGRAMOWE: Teoria i metodyka rekreacji, Anatomiczno-fizjologiczne 
podstawy  ćwiczeń fizycznych w rekreacji i sporcie powszechnym, Humanistyczne podstawy 
rekreacji ruchowej i sportu powszechnego (pedagogika, psychologia, socjologia) Organizacja 
i marketing imprez sportowych i rekreacyjnych ,Pierwsza pomoc przed medyczna  
FORMA ZALICZENIA:  Kurs kończy się zaliczeniem poszczególnych przedmiotów, 
zaliczenie z oceną lub egzamin wg programu. 
TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: po skompletowaniu grupy  
CENA ok. 600 zł + 50 zł. oplata rekrutacyjna opłata jednorazowa lub w dwóch  ratach,  
Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs. 



DOKUMENT KOŃCOWY: zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej instruktora 
rekreacji ruchowej AWF ,a po ukończeniu cz. specjalistycznej  uczestnik otrzymuje 
Legitymację Instruktora rekreacji ruchowej  AWF z danej dyscypliny rekreacji . 
WZÓR LEGITYMACJI instruktora rekreacji ruchowej (załącznik do Porozumienia 
Rektorów AWF z dnia 23.11.2012) 
 

 
 

  


