Kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej (IRR)
o specjalności Snowboard

Infrastruktura na stokach wciąż się rozwija a świadomość ludzi jest na coraz wyższym
poziomie. Nic więc dziwnego, że jest duże zapotrzebowanie na Instruktorów jazdy na nartach
i snowboardzie i to nie tylko na początkującym poziomie. Coraz więcej ludzi chce doskonalić swoją
technikę jazdy, nie mówiąc już o spróbowaniu freestyle'u czy freeride'u.
W czasach kiedy deska snowboardowa była w Stanach Zjednoczonych najczęściej kupowanym
prezentem na święta Bożego Narodzenia, wydawało się że za jakiś czas narciarstwo przestanie
w ogóle istnieć, a dzieci patrząc na zdjęcia z przeszłości będą pytać: "Babciu, czemu przecięłaś swój
snowboard na pół i jeździłaś na nim w tak dziwny sposób?". Zdecydowana większość młodych ludzi
rozpoczynających swoją przygodę ze sportami zimowymi, sięga właśnie po snowboard.
Żeby być dobrym instruktorem nie wystarczy dobrze jeździć. Trzeba wiedzieć czego i w jakiej
kolejności uczyć oraz co równie ważne, w jaki sposób to robić. Właściwe podejście do kursanta,
dostosowane do jego wieku, poziomu zainteresowań, charakteru i oczekiwań, jest wizytówką
najlepszych Instruktorów.
Nasz kurs przygotuje Cię do pracy Instruktora Snowboardu w tych wszystkich aspektach. Naszą kadrę
szkoleniową stanowią instruktorzy i trenerzy z bardzo bogatym doświadczeniem szkoleniowym
oraz zawodniczym. Bogaty program szkolenia uzupełniamy w praktyki instruktorskie. Szkolimy
za pomocą metody videoanaliz, najskuteczniejszej metody stosowanej w nauczaniu techniki ruchu.

Struktura i program kursu
Kurs składa się z dwóch części - ogólnej (56 godzin), jednakowej dla wszystkich dyscyplin oraz
specjalistycznej (96 godzin), zawierającej teorię i praktykę z zakresu Snowboardu.
Część ogólna prowadzona jest w formie atrakcyjnych wykładów i warsztatów, względnie w formie
eksternistycznej w uzasadnionych przypadkach.
Część specjalistyczna realizowana jest w Szczyrku, Wiśle i Istebnej (w przypadku braku warunków
śniegowych miejsce może ulec zmianie).

Ramowy program kursu:



















Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny.
Sprzęt snowboardowy - konstrukcja, zasady doboru i konserwacji.
Zasady rozgrzewki snowboardowej oraz rozciągania.
Gry i zabawy stosowane w nauczaniu snowboardu.
Bezpieczeństwo na zajęciach i zagrożenia związane z uprawianiem snowboardingu.
Ćwiczenia ukierunkowane i specjalistyczne.
Oswajanie ze sprzętem i środowiskiem.
Technika i metodyka nauczania ewolucji ślizgowych.
Jazda wyciągiem.
Technika i metodyka nauczania ewolucji ciętych.
Jazda tyłem i z jedną nogą odpiętą.
Zasady pracy z ludźmi w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania i o różnych
oczekiwaniach.
Organizacja zajęć indywidualnych i grupowych.
Konkurencje snowboardowe i zasady organizowania zawodów w ich zakresie.
Podstawy freestyle'u.
Podstawy freeride'u.
Lawiny.
Samodzielne prowadzenie zajęć oraz bieżąca analiza nagrań.

Kwalifikacje
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wydajemy zaświadczenie potwierdzające posiadanie
kompetencji zawodowych IRR o specjalności Snowboard oraz plastikową legitymację (na wniosek
osoby która ukończyła kurs, koszt 15 zł), upoważniające do prowadzenia zajęć nauczających
i doskonalących technikę jazdy na Snowboardzie.
Kusy na IRR prowadzimy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zm.
a sam zawód instruktora rekreacji ruchowej został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537 ze zm.

Warunki uczestnictwa:



ukończona szkoła średnia
umiejętność prawidłowej technicznie jazdy na snowboardzie

Cena kursu:


część ogólna 350 zł

Zawiera: zajęcia w formie wykładów i warsztatów, materiały szkoleniowe oraz egzamin teoretyczny.
Z części ogólnej mogą zostać zwolnieni absolwenci studiów wyższych na kierunku Wychowania
Fizycznego lub Turystyki i Rekreacji oraz Instruktorzy Rekreacji Ruchowej innej specjalności.



część specjalistyczna 1200 zł

Zawiera: opiekę instruktorów, materiały szkoleniowe, praktyki instruktorskie oraz egzamin
teoretyczny i praktyczny.
Dodatkowe koszty: skipass.

Zapisy
W celu zapisania się na kurs IRR o specjalności Snowboard prosimy wysyłać wypełnione karty
zgłoszenia wraz z krótkim opisem doświadczenia snowboardowego na adres:
biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl.
Obowiązkowo do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie przelewu w wys. 500 zł, zatytułowanego:
zadatek na kurs IRR SNB na konto nr 46 1140 2004 0000 3102 5654 3243.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres podany powyżej lub telefonicznie:
Mateusz Gutek +48 602 730 213.
Najbliższe terminy: na naszej stronie internetowej w zakładce news.
Na pierwszych zajęciach należy złożyć komplet dokumentów w przeźroczystej koszulce A4:







własnoręcznie podpisana karta zgłoszenia,
kserokopia ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia
studiów,
potwierdzenie przelewu na kwotę równą cenie kursu, pomniejszonej o wysokość zadatku (nie
dotyczy płatności na raty po ustaleniu wysokości rat i terminu ich spłat z dyrektorem PSA),
1 zdjęcie legitymacyjne (wymiary 3,5 x 4,5 cm),
1 zdjęcie dobrej jakości w wersji elektronicznej, w formacie jpg lub png do umieszczenia na
plastikowej legitymacji instruktorskiej,
kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

Karta zgłoszenia
na Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej
o specjalności Snowboard

zdjęcie
o wymiarach
3,5 x 4,5 cm

org. przez Polską Szkołę Alpinizmu
prosimy o czytelne wypełnienie drukowanymi literami

Imię/imiona i nazwisko................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia..............................................................................................................
miejsce zamieszkania...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Numer PESEL..........................................................
Adres e-mail...............................................................................
Numer telefonu......................................................

Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach praktycznych kursu
Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności Snowboard.
Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie NNW na cały okres trwania zajęć praktycznych kursu
Instruktorów Rekreacji Ruchowej o specjalności Snowboard, obejmujące aktywności ruchowe zawarte
w programie kursu.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem kursów i szkoleń zawartym w statucie Polskiej Szkoły Alpinizmu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (dz.u. 133/97 poz. 883 ze zm.).
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas szkolenia na stronie internetowej
placówki oraz profilu na portalach społecznościowych w celach promocyjnych kursów/szkoleń organizowanych
przez Polską Szkołę Alpinizmu.

..................................................................
miejscowość, data

..........................................................
czytelny podpis

