
 
 

zaprasza na kurs instruktora PŁYWANIA! 

 
 

 

 

 



Miejsce realizacji kursu: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź 

 

Rozpoczęcie kursu: 

18.04.2015r.-31.05.2015 

 

Czas trwania kursu: 

5 weekendów 

 

Cena kursu: 

1500 zł 

 

Cena kursu zawiera: 

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne z części ogólnej oraz 

specjalistycznej 

 Egzaminy 

 Wydanie dokumentów (zaświadczenie, legitymacja) 

 Ubezpieczenie NNW uczestników 

 

 

Kurs na  instruktora w specjalności pływanie:  

 Upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć; 

 Przygotowuje i uprawnia do pracy na basenach i pływalniach, w 

hotelach i ośrodkach spa, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, na 

obozach wypoczynkowych oraz koloniach; 

 Osoby po pozytywnym zdaniu egzaminu mogą otworzyć własną szkółkę 

w formie działalności gospodarczej oraz prowadzić zajęcia z dziećmi, 

młodzieżą jak i z dorosłymi; 

 Pozyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne na kursie 

pozwalają odświeżyć i usystematyzować wiadomości dla osób 

prowadzących już zajęcia. 

 Nauczyciel wychowania fizycznego uzyskuje uprawnienia do nauki 

pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz w programie 

„Umiem pływać!”.  

 

 



 

 Program „Umiem Pływać” jest programem dla uczniów szkół 

podstawowych, którego celem jest systematyczny udział dzieci w 

zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. 

 

 

Planowana kadra kursu instruktora pływania:  

Wielisław Kostrzewski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie. Trener pływania I klasy. Specjalista nauki pływania sportowego i 

rekreacyjnego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dorosłymi i 

dziećmi.  

Mateusz Matusiak – instruktor pływania, instruktor Aquafitness, instruktor 

pływania wg zasad koncepcji Halliwick,  

Iwona Turant – instruktor pływania, sędzia zawodów pływackich, instruktor 

pływania wg zasad koncepcji Halliwick, absolwentka kursów Polskiego 

Stowarzyszenia Pływania Niemowląt 

 

Warunki uczestnictwa: 

 wiek minimum 18 lat, 

 minimum wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna), 

 dobry stan zdrowia, 

 dobry poziom umiejętności pływania 

 

Kursy organizowane będą po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób) 

 

Wymagane dokumenty: 

1. formularz zgłoszeniowy na kurs (dostępny stronie www.instytutolsztyn.pl) 

2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument potwierdzający posiadanie 

wykształcenia minimum średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, 

pomaturalnej) 

3. zaświadczenie lekarskie 

4. 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm 

5. Potwierdzenie wpłaty I raty kursu w wysokości 300zł na tydzień przed rozpoczęciem 

kursu 

Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu lub na nr konta: 

72 2490 0005 0000 4530 5291 3450 

Tytułem: kurs instruktora „wpisać odpowiedni kurs” + imię i nazwisko   

 

 



 

 

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz umiejętności. 

Informacje dodatkowe: 

 

 o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata I raty 

 na kursie niezbędny jest strój kąpielowy, ręcznik itp.  

 istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie 

 możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne) 

 wszelkie  szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są 

telefonicznie i e-mailowo 

 kursanci objęci są ubezpieczeniem NNW na czas trwania szkolenia na kwotę 5000zł 

 

 

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz 

frekwencja min 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych 

instruktora ze specjalnością „pływanie”. 

Procedura zgłoszenia na kurs instruktora 

pływania 

 
                        Zapisy na kurs przyjmowane są do 13 kwietnia 2015 

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.instytutolsztyn.pl 

2. Należy wpłacić zaliczkę w kwocie 300 zł na tydzień przed rozpoczęciem 

kursu na konto bankowe:   

 

                              INSTYTUT EDUKACJI I SPORTU 

                     ul. Warmińska 27 p.105, 10-544 Olsztyn 

                       Alior Bank 

              72 2490 0005 0000 4530 5291 3450 

   tytułem: PŁYWANIE, imię i nazwisko kursanta 

 

 

 

Informacje i zapisy: 

 
Instytut Edukacji i Sportu,  

biuro@instytutolsztyn.pl, www.instytutolsztyn.pl, 



89 542 62 68, 513 017 019, 

ul. Warmińska 27 p.105  

10-544 Olsztyn 

 

oraz 

 

Pan Mariusz Kuświk – koordynator Wojewódzki - Łódzki Szkolny Związek 

Sportowy tel. Kom.- 500 189 358 

 


