
 
KURS TRENERA KL. III 

 

1. Sprawy organizacyjne 

Kurs trenerski odbędzie się w formie 4 zjazdów weekendowych.  

Zjazd 1 – 11-13.11.2022 r. 

Zjazd 2 – 26-27.11.2022 r. 

Zjazd 3 – 10-11.12.2022 r. 

Zjazd 4 – styczeń 2023 r. Dokładna data podana zostanie Państwu w trakcie trwania 

kursu.  

 

• Zjazdy odbędą się we Wrocławiu, w hotelu Ibis, plac Konstytucji 3 Maja 3, 50-083 

Wrocław. 

• Zjazd 1 rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończy w godzinach popołudniowych w 

niedzielę. 

• Szczegółowy plan kursu i programy dzienne będą Państwu udostępniane przed każdym 

ze zjazdów lub w całości przed pierwszym z nich. 

• Kurs zakończony będzie egzaminem, który odbędzie się w trakcie ostatniego zjazdu. 

Kurs zostanie ukończony przez Państwa w przypadku uzyskania oceny pozytywnej z 

egzaminu.  

• Przewidywane jest przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, o jego terminie 

poinformujemy również w trakcie trwania kursu.  

 

2. Opłaty 

Koszt kursu wynosi 1200 zł. 

Kwotę można uiszczać w całości lub w dwóch ratach.  

Terminy płatności: 

1. Pełna kwota – do 4 listopada 2022 r.  

2. Płatności ratalne: 

a. 1 rata – 600 zł – płatne do 4 listopada 2022 r.  

b. 2 rata – 600 zł – płatne do 30 listopada 2022 r.  



W przypadku nieuiszczenia opłaty do 4 listopada (całości kwoty lub 1 raty) uczestnik jest 

skreślany z listy. 

Opłaty za kurs trenerski należy uiścić na konto Polskiego Związku Łuczniczego.  

 

Dane do przelewu: 

PKO BP S.A 99 O/Warszawa 

46 1020 1156 0000 7702 0066 7469 

Polski Związek Łuczniczy 

ul. Oleandrów 6 

00-629 Warszawa 

 

 

W tytule przelewu należy napisać: KURS TRENERA III KLASY, IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA, I RATA/2 RATA 

Zakwaterowanie i wyżywienie nie jest wliczone w cenę kursu i nie jest zapewniane przez 

organizatora. 

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu przysługuje uczestnikowi możliwość o 

ubieganie się o wydanie dyplomu trenera kl. III. Koszt takiego dyplomu wynosi 200 zł. 

Wniosek o wydanie dyplomu można będzie wypełnić od razu w trakcie uczestnictwa w kursie, 

a stosowną opłatę należy uiścić po ukończeniu kursu. 

 

3. Warunki uczestnictwa w kursie 

Warunkiem uczestnictwa kursu są: 

1. Ukończony 18 rok życia; 

2. Wykształcenie minimum średnie; 

3. Wypełniony wniosek – zgłoszenie do udziału w kursie trenera klasy III, w załączeniu 

druk; 

4. Złożenie oświadczenia o niekaralności;  

5. Posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadów ważnego na czas 

trwania kursu; 

6. Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania 

obowiązków trenera łucznictwa; 

7. Dokonanie opłaty za kurs. 



 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu wniosku – zgłoszenie do udziału w kursie trenera 

klasy III. Skan wraz z potwierdzeniem przelewu należy wysłać do 4.11.2022 r. na adres                  

e-mail: k.jedrzejczyk@archery.pl. 

Oryginał wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć organizatorowi podczas 

trwania pierwszego zjazdu.  

 

Uwaga!  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca kursu lub terminu któregoś ze zjazdów. 

W takim wypadku kursanci otrzymają informację e-mailową z wyprzedzeniem. Organizator 

zastrzega również sobie prawo do niedopuszczenia kursanta do uczestnictwa w kursie w 

przypadku niespełnienia któregoś z warunków.  


