KURS SĘDZIOWSKI PZOS
KURS DOSKONALĄCY DLA SĘDZIÓW ORIENTACJI SPORTOWEJ
Osieczna k. Leszna, 26-28 października 2018r.
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Miejsce
Osieczna , woj. Wielkopolskie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Morena"
ul. M. Kopernika 4
64-113 OSIECZNA
http://www.schronisko.osieczna.pl
Termin
26-28 października 2018r.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W kursie może wziąć udział każdy chętny spełniające poniższe kryteria:
- ukończył 16 rok życia (sędzia młodzieżowy),
- ukończył 18 rok życia (sędzia stażysta),
- sędzia- kurs doskonalący
- dokona opłaty za kurs w terminie do 10 października 2018r.,
- wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy do 10 października 2018r.
PROGRAM
PIĄTEK
do godz. 17.30- rejestracja uczestników, zakwaterowanie
18.00- Otwarcie kursu, przedstawienie szczegółowego programu kursu
Zakończenie kursu planowane jest w niedzielę po obiedzie ok. godz. 15.00
W trakcie kursu realizowany będzie ramowy program szkolenia kandydatów na sędziów obejmujący
22 godziny zajęć (w tym 11 godzin zajęć praktycznych). Kurs kończy się egzaminem. Uprawnienia
sędziego otrzymają osoby, które zdadzą egzamin, dostarczą zdjęcie legitymacyjne (w wersji
elektronicznej) oraz wypełnią wszystkie niezbędne dokumenty.
Równocześnie odbędzie się kurs doskonalący dla sędziów orientacji sportowej obejmujący
omówienie obowiązujących regulaminów i przepisów, jak uniknąć błędów sędziowskich, trudne
przypadki, szkolenie w zakresie użytkowania programu do obsługi zawodów, propozycje zmiany
przepisów na rok 2019.
Noclegi i wyżywienie oraz zajęcia teoretyczne w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Morena”
w Osiecznej
PROWADZĄCY
Organizatorem kursu jest PZOS realizujący klub HKS Azymut Mochy, ul. Różana 4, 64-234 Mochy
azymutmochy@wp.pl
Kierownik kursu: Barbara Nowak Tel. 693 416 040
ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń: do 10 października 2018r. poprzez formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/1D42uM1t3sWO59Cb-6r97ovGoMc5gte5zDml0BfCQ9vo/edit
Zgłoszenie ważne wraz z wpłatą
KOSZTY
Koszty uczestnictwa wynoszą 300zł (wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę,
zakwaterowanie z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, koszty szkoleń- materiałów
i prowadzących, opłatę licencyjną na rok 2019 do PZOS).

Wpłat należy dokonywać na konto HKS Azymut Mochy do 10 października 2018r. – Bank BGŻ BNP
Paribas o. Zielona Góra 56 2030 0045 1110 0000 0296 6230 z dopiskiem- kurs sędziowski + imię
i nazwisko kandydata. Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją
z kursu. Dojazd i powrót ze szkolenia na koszt własny.
Do Osiecznej można dojechać z Leszna komunikacją podmiejską (linia nr 13)
http://www.osieczna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=16&strona=1
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WYPOSAŻENIE
Uczestnicy kursu powinni posiadać strój sportowy do zajęć terenowych oraz obuwie zmienne,
a także zaleca się posiadanie w miarę możliwości, przenośnych komputerów.
INNE
Szczegółowe informacje o kursie zostaną przesłane do przyjętych uczestników kursu.

