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Kurs 9-dniowy przeznaczony jest dla osób z minimum średnim wykształceniem, posiadających ukończony kurs 

instruktora rekreacji ruchowej część ogólną AWF. 
Kurs 6-dniowy przeznaczony jest dla studentów,  absolwentów AWF w Krakowie po programowym obozie 
zimowym na kierunku wychowanie fizyczne, kultura fizyczna osób starszych, sport, wychowanie fizyczne  
w służbach mundurowych , z oceną min. 4 /db/. 
Kurs w podanym terminie 9-dniowym mogą realizować studenci po obozie programowym przyjeżdżając po  
3 dniach od rozpoczęcia kursu. 
  

 

Koszt szkolenia na ww. kurs wynosi: 
- 9-dniowy 1.300 złotych + 50,00 złotych opłata rekrutacyjna. 
- 6-dniowy  900,00 złotych + 50,00 złotych opłata rekrutacyjna. 
Zakwaterowanie ,wyżywienie i karnety we własnym zakresie. 

Kursy realizowane są w formie obozowej 
  
Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się   minimum 14 osób. 

 
Aby uzyskać uprawnienia (legitymację) instruktora rekreacji ruchowej z narciarstwa powszechnego –zjazdowego należy 

ukończyć: 

 
1. kurs instruktora rekreacji ruchowej -część ogólną (płatna osobno; nabór i kurs prowadzony niezależnie od części 

specjalistycznej). Zajęcia na obiektach AWF w Krakowie. Z tej części kursu zwolnieni są absolwenci AWF w Krakowie 

kierunków: wychowanie fizyczne ,sport, kultura fizyczna osób starszych, turystyka i rekreacja ze specjalnością rekreacja 

ruchowa i odnowa psychosomatyczna, fizjoterapia, terapia zajęciowa.  

2. kurs instruktora rekreacji ruchowej  z narciarstwa powszechnego- zjazdowego-  część specjalistyczną / w formie 
obozowej  

 
Uwaga !!!  
W związku z deregulacją i przejęciem przez narodowe związki sportowe wyłączności na szkolenie kadr 

instruktorskich i trenerskich informujemy, że uprawnienia uzyskane na kursach organizowanych przez Akademię 
Wychowania Fizycznego w Krakowie są respektowane przez Polski Związek Narciarski i pozwalają na skrócenie 
drogi do uzyskania stopnia Instruktora PZN. 
Kolejnym etapem po uzyskaniu legitymacji na stopień instruktora rekreacji ruchowej z narciarstwa powszechnego 
zjazdowego istnieje możliwość realizacji kursu instruktora sportu AWF z narciarstwa alpejskiego.  
 
Zgłoszenia osób, szczegółowe informacje –Centrum Edukacji Zawodowej AWF Kraków,Al.Jana Pawła II 78, 

 Budynek Główny Uczelni,  Pawilon A ,Piętro IV pok. 411 

tel. 12/683-14-46; tel/fax. 12/683-14-45 ,e-mail: studium@awf.krakow.pl,  
adres strony:  http://www.awf.krakow.pl/index.php/o-nas/centrum-edukacji-zawodowej 
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