KURS INSTRUKTORSKI INICJATORÓW KRAV MAGA
EDYCJA 2017 / 2018
Ruszyły zapisy na kurs dla kandydatów na Instruktorów Krav Maga.
Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia instruktorskie Europejskiej Federacji Krav Maga R.
Douieb to ten kurs jest dla ciebie.







77 godzin zajęć praktycznych w formie wykładów i ćwiczeń
Program zawiera organizację zajęć w sekcjach KM, metodykę prowadzenia zajęć
w grupach dzieci i dorosłych, oraz metodykę nauczania technik KRAV MAGA na
poziomie żółtego, pomarańczowego i zielonego pasa, oraz wybrane techniki
poziomu niebieskiego
Zajęcia prowadzą najlepsi instruktorzy / wykładowcy z uprawnieniami
państwowymi i mistrzowskimi nadanymi przez Europejską Federację KRAV MAGA
R. Douieb
Kurs odbędzie się w formie trzech zjazdów weekendowych oraz czwarty jako
wakacyjny obóz zakończony egzaminem nadającym uprawnienia Instruktora –
Inicjatora KRAV MAGA, Europejskiej Federacji K M – R. Douieb

Terminy zjazdów:
I zjazd:
II zjazd:
III zjazd:
IV zjazd: obóz letni

01-03.12.2017 r. POZNAŃ
02-04.02.2018 r. ŁÓDZ
11-13.05.2018 r. ŁÓDZ / POZNAŃ
14-21.07.2018 r MRZEŻYNO

Cena kursu:
1600 zł trzy zjazdy weekendowe + 1560 zł obóz KM / Mrzeżyno 2018 = 3160 zł

(opłata za kurs zawiera udział w trzech szkoleniach weekendowych, bez wyżywienia
i zakwaterowania oraz uczestnictwo w letnim obozie afiliacyjnym Mrzeżyno 2018
w pełnej opcji z wyżywieniem i zakwaterowaniem)

Kto może uczestniczyć w kursie:
• Należy przestrzegać zasad, kodeksu moralnego EFKM - RD
• Należy mieć ukończone 18 lat

• Należy złożyć pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym
na uczestnictwo w kursie instruktorskim
• Posiadać predyspozycje do nauczania oraz ogólną sprawność fizyczną,
pozwalającą prowadzić zajęcia ruchowe – prezentując technik KM.
Zgłoszenie / opłaty:
Zgłoszenia w celu zakwalifikowania do udziału w kursie należy dokonać poprzez
wysłanie
wypełnionego
formularza
zgłoszeniowego
na
adres
email:
biuro@kravmaga.org.pl lub listownie na adres do korespondencji:
Stowarzyszenie KRAV MAGA – Polska
Ul. Droga Dębińska 10 c / 216, 61-555 Poznań
Po zakwalifikowaniu do udziału w kursie, osoba zostanie poinformowana drogą
elektroniczną i telefonicznie, otrzyma program kursu z dokładnymi godzinami i
miejscem zajęć. W celu potwierdzenia zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
dokonać wpłaty na konto:
ZAWODOWIEC Włodzimierz Kopeć
Ul. Droga Dębińska 10 c / 216, 61-555 Poznań
Nr konta: 59 1950 0001 2006 3535 4825 0002
Z tytułem wpłaty: „kurs instruktorski 2017/2018”

Opłata za kurs może być zrealizowana w jednorazowej wpłacie lub czterech ratach:





Do 20.11.2017r. pierwsza wpłata
Do 15.01.2018r. druga wpłata
Do 01.05.2018r. trzecia wpłata
Do 01.07.2018r. czwarta wpłata

1000 zł
760 zł
700 zł
700 zł
3160 zł

Dodatkowe informacje / kontakt:
Biuro KRAV MAGA: email: biuro@kravmaga.org.pl tel. +48 534989686
Włodzimierz Kopeć email: wlodek@kravmaga.org.pl tel. +48 601877228

UWAGA! Minimalna liczba zgłoszeń do rozpoczęcia kursu to 8 osób.

