KURSY NA TRENERA KOSZYKÓWKI – LICENCJA A
Organizator: Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi we współpracy z POLSKIM
ZWIĄZKIEM KOSZYKÓWKI
Warunki przyjęcia: - minimum 18 lat oraz minimalne średnie wykształcenie, posiadanie licencji B, dobra ogólna
sprawność fizyczna, posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu techniki koszykówki, wieloaspektowe
zainteresowanie koszykówką. Osoby, które ukończyły AWF mają możliwość uczestniczenia tylko w części
specjalistycznej kursu z zaliczeniem cz. ogólnej na podstawie suplementu do dyplomu.
Cel:

kursanci zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności i licencję do pełnienia roli trenera w rozgrywkach
PZKosz i PLK oraz uzyskują na zakończenie dyplom trenera koszykówki LICENCJA A wydanego przez
WSS na drukach zaakceptowanych przez PZKOSZ

Forma zaliczenia: -zaliczenie z cz. ogólnej +
egzamin z cz. specjalistycznej (teoria
Od 1 grudnia 2015 r.
i praktyka dyscypliny sportowej)
Data rozpoczęcia:
- uczestnictwo w zajęciach teoretycznych
2016
i praktycznych
Forma zajęć:
Przewidywani wykładowcy:
teoria (wykłady) i praktyka (ćwiczenia)
Tadeusz
Huciński,
Kazimierz
Mikołajec,
Mirosław
Trześniewski,
Tomasz
Herkt,
Krzysztof Koziorowicz, Adam Kubaszczyk,
Tomasz Wilczewski, Mirosław Cygan, Remigiusz
Rzepka, wybrani trenerzy Polskiego Związku
Koszykówki z licencją wykładowcy oraz trenerzy
z zagranicy.
Zasady rekrutacji: wymagane jest złożenie kompletu następujących dokumentów:
- podanie skierowane do Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Wyższej Szkole Sportowej
im. Kazimierza Górskiego w Łodzi (podanie zawiera kwestionariusz osobowy dla kandydata oraz
oświadczenie o treści: „W przypadku przyjęcia mnie na kurs zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków w związku z odbywanym kursem”; umieszczone na stronie internetowej Uczelni
(www.wss.lodz.pl );
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w kursie na trenera koszykówki.
- dowód świadczący o co najmniej średnim wykształceniu ( świadectwo ukończenia szkoły średniej,
świadectwo dojrzałości, bądź dyplom ukończenia studiów w przypadku wykształcenia wyższego)
- dowód posiadania licencji B
- 2 fotografie;
- poświadczona kopia dowodu osobistego;
- dowód przedpłaty na kwotę min. 200 zł
Termin zgłoszenia:

Cena: 5000 zł + 200 zł opłata licencyjna - dowód
Zgłoszenia i pytania proszę kierować
wpłaty uczestnicy przedstawiają w pierwszym dniu I
Wyższa Szkoła Sportowa im. K. Górskiego w Łodzi
zjazdu (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty)
Ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
Tel/fax:
042
254
05
91;
wwwwss.lodz.pl;
dziekanat@wss.lodz.pl
Nr konta: 60 1560 0013 2367 0781 3535 0001

