
 

 

 

 

ZAPRASZA NA KURS: 
INSTRUKTORA SPORTU  

NARCIARSTWO ALPEJSKIE-

cz.specjalistyczna 

INSTRUKTORA SPORTU  

SNOWBOARD  cz.specjalistyczna 

 

-INSTRUKTOR SPORTU NARCIARSTWO ALPEJSKIE cz. specjalistyczna  

-INSTRUKTOR SPORTU SNOWBOARD cz. specjalistyczna  

 
25.02-06.03.2019 r. Witów 

Dokumenty należy złożyć do dnia 15.01.2019 r. 

Prowadzący dr Marek Szczygieł.  

08-17.03.2019 r. Witów 

Dokumenty należy złożyć Dokumenty należy złożyć do dnia 15.02.2019 r. 

Prowadzący dr Marek Szczygieł.  

 

Koszt szkolenia na ww. będzie podany w najbliższych dniach. 

Zakwaterowanie ,wyżywienie i karnety we własnym zakresie. 

Kursy realizowane są w formie obozowej 

Kursy ww.  zostaną uruchomione w zależności z jakiej dyscypliny zbierze się grupa /snowboardowej lub 

narciarskiej/ 

 

Kursy zostaną uruchomione po potwierdzeniu udziału  przez minimum 14 osób. 

 

Kurs instruktora sportu -narciarstwo alpejskie lub instruktora sportu -snowboard przeznaczony jest dla osób  

z minimum średnim wykształceniem posiadających: 

- legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie wydaną przez AWF w Krakowie  

   lub przeszłość zawodniczą. 

W uzasadnionych przypadkach mogą być zakwalifikowane osoby, które uzyskały  zgodę kierownika CEZ lub 

kierownika Zakładu Sportów Zimowych. 

 
Aby uzyskać uprawnienia (legitymację) instruktora sportu z narciarstwa alpejskiego lub snowboardu należy ukończyć: 

1. kurs instruktora sportu -część ogólną (płatna osobno; nabór i kurs prowadzony niezależnie od części specjalistycznej).  

Kurs ww. może zostać zrealizowany na AWF w Krakowie lub na innym AWF-ie. 
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 psychofizyczna. 

2. kurs instruktora sportu  z narciarstwa alpejskiego-  część specjalistyczną / w formie obozowej / lub kurs instruktora sportu –

snowboard cz. specjalistyczna 

 

 
Po otrzymaniu legitymacji instruktora sportu AWF w Krakowie z narciarstwa alpejskiego lub instruktora sportu ze snowboardu można  otrzymać 

również licencję PZN. 

Na indywidualny wniosek Związek wydaje licencję - na mocy porozumienia AWF Kraków-Polski Związek Narciarski. 

 

 

 
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 

 

 

 

 

CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ 

AWF w Krakowie 

http://www.awf.krakow.pl/index.php/o-nas/centrum-edukacji-zawodowej

