BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 Ljubljana
Datum: 2.7.2020

Izobraževanje Strokovni delavec 1 - Trener balinanja 1
Obveščamo vas, da Balinarska zveza Slovenije razpisuje drugi del
izobraževanja za naziv Strokovni delavec 1 - Trener balinanja 1
(prešnji naziv - inštruktor).
Balinarska zveza Slovenije razpisuje sklop predavanj posebnih vsebin,
ki predstavljajo drugi del vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.
Predavanj za posebne vsebine se lahko udeležijo vsi posamezniki/ice s
potrdilom o opravljenih obveznih vsebinah za Strokovni delavec 1 Trener balinanja 1 (prejšnji inštruktor) v letu 2020 ali v preteklih letih.
Tečaj bo potekal v drugi polovici julija, avgusta in v prvi polovici septembra ter bo delno izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za
učenje na daljavo (Zoom, Skype, MS Teams) in preko predavanj v
klasični obliki, v skladu z veljavnimi Pravili s programi o usposabljanju
strokovnih delavcev v Balinarski zvezi Slovenije.
Balinarska zveza Slovenije si pridržuje pravico do spremembe urnika, v
kolikor bi se ukrepi za omejevanje gibanja in druženja dodatno zaostrili
in bi bila klasična izvedba usposabljanja spet onemogočena.
POGOJI ZA USPOSABLJANJE:
Kandidat za usposabljanje v tem programu mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
- najmanj dokončana 3-letna poklicna šola
- najmanj 4 leta tekmovalnih izkušenj

- starost nad 18 let
- sposobnost za usposabljanje igralcev v posameznih elementih balinarske igre
- opravljen obvezni del usposabljanja 1. stopnje na Fakulteti za šport.
KOTIZACIJA IN PRIJAVA:
Cena predavanj posebnih vsebin - 200,00 EUR.
Rok prijave: 15.7.2020. Rok plačila: 22.07.2020.
Naprošamo vas, da prijavo na sklop predavanj posebnih vsebin pošljete
pisarni Balinarske zveze Slovenije preko elektronske pošte: balinarska.zveza@gmail.com.
Vaša prijava naj vsebuje:
- ime in priimek,
- naslov,
- tel. številka,
- e-mail,
- potrdilo o opravljenem izobraževanju za obvezni del vsebin,
- potrdilo o plačilu kotizacije (posredovati do 22.7.2020).
Predavanja bosta izvedla usposobljena predavatelja Jure Kozjek in Aleš
Borčnik. O točnih datumih in načinu izvedbe izobraževanja boste
pravočasno obveščeni preko elektronske pošte.
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