Zakład Doświadczalny Instytut Zootechniki PIB Odrzechowa ogłasza rekrutację uczestników na
KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ JAZDA KONNA
Organizowany w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Uwaga! Kurs rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna odbędzie się pod warunkiem akceptacji kursu
przez Instytucję Zarządzającą. O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować na stronie
internetowej.
Termin szkolenia:
07-13.07. 2014 r.
14-20.07.2014 r.
04-10.08.2014 r.
Miejsce szkolenia:
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38 – 530 Zarszyn,
Forma szkolenia:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne
Koszty szkolenia:
 Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe,
ubezpieczenie i inne koszty pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.
Termin zgłoszeń
 Rekrutacja do 04.07.2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu.
W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie należy dostarczyć zgłoszenie.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.
Zgłoszenia przyjmowane są:
 Listownie lub osobiście pod adresem: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa,
38 – 530 Zarszyn, Odrzechowa ul. Rymanowska 67
 Faxem: 13 46 71 515
 E-mailem: odrzechowa@wp.pl
Szczegóły kursu:
Pierwszeństwo w naborze na kurs mają osoby posiadające co najmniej brązową odznakę PZJ lub dowolną
klasę sportową. Osoby nie posiadające wyżej wymienionych uprawnień będą mogły uczestniczyć w kursie
po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.

Projekt współfinansowany prze z Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

Termin egzaminu kwalifikacyjnego na kurs:
Egzamin kwalifikacyjny odbywa się w pierwszym dniu trwania kursu tj.: 7 lipca, 14 lipca i 4 sierpnia.
Adresaci:
Kandydaci na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna muszą spełniać następujące kryteria:
 ukończone 18 lat,
 posiadać, co najmniej wykształcenie średnie (dopuszczalni uczestnicy szkolenia będący w klasie
maturalnej),
 posiadać zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,
W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objęte go Programem Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i
regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).
Świadectwo kwalifikacyjne:
Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji
Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:
 kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu do
ostatniej klasy maturalnej
 zaświadczenie lekarskie poświadczające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie,
 kserokopia nadania brązowej odznaki PZJ
 2 zdjęcia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
Egzamin/zaliczenie:
- egzamin teoretyczny i praktyczny
Dokumenty do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Zaproszenie
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu
„Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”
Tel. 13 46 71 172/695 756 326

Projekt współfinansowany prze z Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

