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KOMUNIKAT
Polski Związek Taekwon-Do i Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie informują, że w semestrze 2018/2019 odbędą się
zjazdy podyplomowych studiów trenerskich Taekwon-Do, na klasę II, I i Mistrzowską.
Terminy zjazdów:
Semestr 1 (2018):
Zjazd 1 19-21 października 2018 r.
Zjazd 2 23-25 listopada 2018 r.
Zjazd 3 30 listopada - 02 grudnia 2018 r.
Semestr 2 (2019):
Zjazd 4 (do ustalenia) Częstochowa
Zjazd 5 (do ustalenia) Częstochowa
Zjazd 6 (do ustalenia) Częstochowa
Terminy zjazdu w II semestrze zostaną podane po ustaleniu kalendarza imprez PZTKD na rok
2019.
Kurs będzie liczył 188 godz. Koszt kursu (bez noclegów i wyżywienia) wyniesie 1.900,00
zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł) za dwa semestry.
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają następujące wymagania:
− posiadają, co najmniej licencjat (dla trenerów klasy II), studia magisterskie (dla trenerów
klasy I i Mistrzowskiej)
− kandydaci na trenerów klasy II muszą posiadać uprawnienia instruktora TKD i prowadzić
zajęcia przynajmniej 2 lata, kandydaci na trenerów klasy I muszą być trenerami klasy II
i prowadzić zajęcia przynajmniej 3 lata. Kandydaci na trenerów klasy Mistrzowskiej muszą
być trenerami klasy I i prowadzić zajęcia przynajmniej 3 lata. Kandydaci zobowiązani są do
dostarczenia kserokopii dyplomu posiadanego wykształcenia.
− posiadają stopień wyszkolenia technicznego w TKD, co najmniej I Dan,
− przedstawią zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu trenera TKD,
− dokonają przedpłaty na konto Związku w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł) do
dnia 25.03.2018 r.
− przedstawią zaświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII,
z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.40) – tzw. zaświadczenie o niekaralności;
− dostarczą 3 zdjęcia do dyplomu.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie przedpłaty w wysokości 1.000 zł na konto
PZTKD, z dopiskiem „kurs trenerski”. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na konto
Polskiego Związku Taekwon-Do, bądź gotówką przed rozpoczęciem pierwszego semestru kursu.
W celu podjęcia działań organizacyjnych w/w przedsięwzięcia, osoby zainteresowane
prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety na adres: info@pztkd.lublin.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2018 r.

Członek Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do, Europejskiej Federacji Taekwon-Do
i Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA)

Uczestnicy kursu muszą się ubezpieczyć od NNW we własnym zakresie.
Polski Związek Taekwon-Do zastrzega sobie prawo do odwołania kursu
w przypadku, gdy do 25.03.2018r. nie wpłynie minimum 20 deklaracji uczestnictwa
z przedpłatą w kwocie 1000 zł.
Prosimy o przekazanie informacji potencjalnym kursantom.
Szczegółowa korespondencja dotycząca kursu zostanie wysłana w terminie późniejszym
do osób, które pisemnie zgłoszą chęć udziału.
PS. W ramach kursu planujemy zajęcia podczas seminarium przed egzaminem na czarne pasy, MP
Juniorów Młodszych w Nowej Rudzie Słupiec i MP Seniorów.
Główna część teoretyczna odbędzie się podczas zjazdów w Częstochowie.
Zajęcia będą prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie kultury fizycznej, min.:
z prof. dr hab. Henrykiem Sozańskim - teoria i metodyka treningu sportowego, Prof. Wiesław
Pilis – Fizjologiczne zasady treningu sportowego, dr hab. Jacek Wąsik – Biomechanika Taekwondo, dr hab. Eligiusz Małolepszy – Historia Sportu, dr hab. Ryszard Zarzeczny – Bomechanika
wysiłku fizycznego, dr Cezary Michalski – praktyczne wykorzystanie testów i prób wysiłkowych
w kontroli treningu sportowego, dr Anna Pilis – Odnowa biologiczna, dr Dorota Ortenburger –
Psychologia, dr Marcin Kochanowski – Psychologia sportu. Zajęcia z praktyki dyscypliny i teorii
będzie prowadzić Mistrz Jerzy Jedut VIII Dan, teorię treningu Taekwon-do Mistrz doc. dr
Zbigniew Bujak VIII Dan, a organizację i zarządzanie sportem oraz teorię dyscypliny Mistrz
Tadeusz Łoboda VIII Dan.
Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia podyplomowych studiów trenerskich oraz
dyplom trenera stosownej klasy.
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