
KURS TRENERSKI 
Z elementami sportu osób niepełnosprawnych 

Termin: 6-8.11.2015.  

Organizator merytoryczny : 

PHT GALERA RYSZARD KOCH 

SZKOŁA WIOŚLARSTWA 

galera.rk@gmail.com tel. 602 27 43 44 

Instytucja Szkoleniowa : Numer ewidencyjny – 2.14/00033/2012 

Miejsce szkolenia : COS Wałcz  

Wykładowcy: Przemysław Abrahamczyk, Angelika Biedrzycka, Jerzy Broniec,   

  Wojciech Jankowski, Ryszard Koch.   

Wymogi stawiane kandydatom : 

1. Kurs organizowany jest dla instruktorów wioślarstwa, którzy przedstawią uprawnienia 
uzyskane w okresie do 31.12. 2013 i udokumentują podjęcie pracy w zawodzie oraz 
inne osoby pragnące uaktualnić swoją wiedzę trenerską.     

2. złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Wyrażam pragnienie opanowania wiedzy 
umożliwiającej wykonywanie zawodu trenera wioślarstwa oraz wyrażam zgodę na warunki 
egzaminu./ 

3. złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań 
lekarskich do podejmowania wysiłków wytrzymałościowych , a mój aktualny stan zdrowia 
pozwala mi na wzięcie udziału w kursie trenerów wioślarstwa organizowanym przez Szkołę 
Wioślarstwa „ Galera” , oraz że biorę w nim udział dobrowolnie i na własną 
odpowiedzialność./ 

4. złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Oświadczam, że nie byłem/am skazany/a 
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)./ 

5. Złożenie pisemnego oświadczenia o treści: /Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu tworzenia i archiwizacji dokumentacji kursów trenerskich, 
organizowanych przez Szkołę Wioślarstwa „ Galera” oraz na udostępnianie ww. 



dokumentów PZTW - zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r o Ochronie Danych 
Osobowych/ 

6. 1 x fotografia w formacie legitymacyjnym  

7. Kserokopia dowodu opłaty za udział w kursie 

8. Odbywanie zajęć praktycznych w stroju sportowym 

9. Odbycie egzaminu końcowego w formie testu 

Warunki przystąpienia do egzaminu : 
• 100% obecności oraz aktywny udział kursanta we wszystkich zajęciach 

przewidzianych programem szkolenia 

Tytuł zawodowy : TRENERA WIOŚLARSTWA (zaświadczenie i legitymacja trenerska).        
LICENCJA TRENERA  - po osobistym złożeniu wniosku przez absolwenta kursu do 
Komisji ds. Licencji i Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich  

Dokumentacja kursu w Polskim Związku Towarzystw Wioślarskich. 

Cena kursu: 1000 zł 

Cena zawiera szkolenie oraz zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem. 

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest : 

1. Zgłoszenia kandydatów na adres  : galera.rk@gmail.com  w terminie do 29.10.2015. 

2/ Wniesienie opłaty na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. Konto bankowe: 

PKOBP 56 1440 1299 0000 0000 0343 4028 

PHT GALERA RYSZARD KOCH. 01-456 WARSZAWA 

UL. KRĘPOWIECKIEGO 9/125  

mailto:galera.rk@gmail.com

