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RAZPIS USPOSABLJANJA
TRENER ŠPORTNE GIMNASTIKE

Gimnastična zveza Slovenije je nosilka programa usposabljanja za športno gimnastiko in v
mesecu decembru 2017 razpisuje tečaj za pridobitev naziva TRENER ŠPORTNE GIMNASTIKE (II.
stopnja usposobljenosti.
Na tečaj lahko pristopijo tisti, ki že imajo usposobljenost I. stopnje (VADITELJ ŠPORTNE
GIMNASTIKE), kot tudi tisti, ki te usposobljenosti še nimajo. Tečaj bo organiziran v dveh delih in
slednji se morajo obvezno udeležiti prvega dela, s čimer bi po starem včasih dobili naziv Vaditelj
športne gimnastike, drugi del pa je potem obvezen za vse tečajnike. Po končanem tečaju vsi
pridobijo naziv TRENER ŠPORTNE GIMNASTIKE.
TERMIN in LOKACIJA USPOSABLJANJA
Tečaj bo potekal v času vikendov (petek, sobota in nedelja) od 15.12.2017 do 11.2.2018, v
Gimnastičnem centru Ljubljana in na Fakulteti za šport v Ljubljani.
URNIK
Priloga k razpisu.

POGOJI ZA PRIJAVO NA TEČAJ
 polnoletnost,
 končana najmanj srednja poklicna izobrazba,
 končana prva stopnja usposobljenosti ali opravljen prvi del tega tečaja in
 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 2 leti izkušenj z delom (pedagoškim) v gimnastiki.

CENA TEČAJA (kotizacija)
 celoten tečaj (I. in II. stopnja usposobljenosti) – 700,00 € bruto in
 samo II. stopnja – Trener športne gimnastike – 400 € bruto
(v kolikor ste v preteklosti že pridobili naziv Vaditelj – 1. stopnja usposobljenosti).
Kotizacija vključuje:

udeležbo na tečaju,

gradivo,

prvo opravljanje izpita in

izdajo diplome.
Na osnovi prijave vam bo Gimnastična zveza Slovenije izstavila račun, ki ga morate poravnati
do začetka tečaja.

PRIJAVA NA TEČAJ
Na usposabljanje se prijavite tako, da Gimnastični zvezi Slovenje posredujte:
a) izpolnjeno prijavnico na usposabljanje (priloga razpisu),
b) kopijo osebnega dokumenta in
c) potrdilo o končani srednješolski/poklicni izobrazbi.
d) izjavo, da imate 4 leta tekmovalnih izkušenj ali dve leti pedagoških izkušenj pri
določenem klubu

Dokumentacijo posredujete na naslov:
Gimnastična zveza Slovenije
Koprska ulica 29
1000 Ljubljana
oz. na elektronski naslov:
info@gimnasticna-zveza.si

ROK PRIJAVE
Petek, 08.12.2017

VEČ INFORMACIJ spletna stran GZS, www.gimnasticna-zveza.si
Programi usposabljanja GZS so potrjeni s strani Strokovnega sveta RS pri Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport. GZS je nosilka usposabljanja strokovnih kadrov za področje športne gimnastike. Po
končanem usposabljanju prejmejo udeleženci diplomo, ki je v Sloveniji uradni dokument in izkazuje naziv
in stopnjo strokovne usposobljenosti na področju športne gimnastike.
Gimnastična zveza Slovenije si pridržuje pravico do odpovedi usposabljanja v primeru, da se na
usposabljanje ne prijavi zadostno število kandidatov.

Športni pozdrav,
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