KURS INSTRUKTORA UNIHOKEJA (kategoria C)
informacja o warunkach wzięcia udziału w kursie.
Organizator
 Polski Związek Unihokeja
 SKU SP Pruszcz
 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu
Termin: 17 - 28.08.2022
 część on-line: 19.08.2022 - 26.08.2022 (w godz. 16.00 – 21.00)
 część praktyczna: 27 - 28.08.2022 (pocz. godz. 10.00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Pruszczu, ul.
Sportowa 10A).
Warunki uczestnictwa:
 dostarczenie wypełnionego formularzu zgłoszeniowego,
 2 zdjęcia do dyplomu.
Wymagania - kryteria weryfikacyjne*:
 ukończone 18 lat,
 wykształcenie min. średnie,
 nie był(a) skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50
ustawy o sporcie.
 ukończona część ogólna - zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i
podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport, absolwenci części ogólnej instruktora sportu,
instruktorzy sportu innych dyscyplin w podobnym wymiarze wiedzy i godzin.
Podstawowy kurs unihokeja II stopnia:
 60 godzin kurs wg planu przedstawionego przez Polski Związek Unihokeja.
 prowadzący: licencjonowali trenerzy unihokeja (Michał Gużyński, Paweł Ludwichowski)
Uprawnienia:
 samodzielne prowadzenie treningu mającego na celu przygotowanie drużyny do rozgrywek Polskiego
Związku Unihokeja,
 samodzielne prowadzenie drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych w ramach rozgrywek
Polskiego Związku Unihokeja.
Licencja Polskiego Związku Unihokeja (kategoria C):
 licencja Polskiego Związku Unihokeja odnawialna raz na 3 lata, podczas szkoleń trenerskich.
Tematyka zajęć, prowadzący oraz godziny zajęć zostaną wysłane e-mailem do uczestników kursu. Jednym z
warunków zaliczenia części praktycznej będzie nadesłanie krótkich materiałów video dokumentujących
prowadzenie przez kursanta zadanych fragmentów treningu (we własnym klubie lub na lekcjach w szkole).
Dokładną tematykę i warunki techniczne tego materiału kursanci otrzymają po zakończeniu zapisów. Będą to
zagadnienia z zakresu ćwiczeń przygotowujących do zajęć, oswajania z kijem i piłeczką oraz podstaw techniki
indywidualnej). Ten moduł kursu będzie dokładniej omawiany podczas pierwszego dnia zajęć on line.
Zgłoszenia: scan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy przesłać w terminie do 10 sierpnia 2022 do
godz. 20.00 na adres: e-mail: polskiunihokej@gmail.com.
Koszty:
Koszt kursu to 500 zł + 50 zł za wydanie dyplomu, płatne po wystawieniu faktury do 17 sierpnia 2022 r.
Kontakt:
Organizator lokalny: SKU SP Pruszcz – Pan Artur Nowak, tel. 668981181 (sprawy związane z ewentualnym
noclegiem/wyżywieniem).

*Wymagane dokumenty należy złożyć u prowadzących podczas części praktycznej Kursu w Pruszczu.

