
         

Dolnośląska Szkoła Narciarstwa i Szkoła Carvingu 

zapraszają na ferie świąteczne w „Jaśce” 

Kursy Kadrowe  
Demonstrator Szkolny  12- 15 lat    27 - 31.12.2019            550 zł 

Kurs Kwalifikacyjny     16 lat  27 - 31.12.2019   550 zł 

Pomocnik Instruktora    16 lat  27.12.2019 - 06.01.2020 2 x 550 zł 

 
Maciej Pietrykowski i Marek Ogorzałek 

 

Teoria i analiza techniki w Ośrodku „Jasienica 10” 

Praktyka, zależnie od warunków w Szczyrku, Wiśle i Ustroniu. 

Celem warsztatów jest szkolenie nowej kadry instruktorskiej.  

Na warsztaty zapraszamy osoby spełniające warunki Kursów Kadrowych  SITN – PZN 

12 -15 lat  - Demonstrator Szkolny 

16 lat   - Kurs Kwalifikacyjny i Pomocnik Instruktora 

KURS DEMONSTRATORA przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest 

doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami 



poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i 

"osłuchanie" z fachowym słownictwem narciarskim. 

Stopień Demonstratora Szkolnego PZN pozwala na przystąpienie do części I - technicznej kursu na 

stopień Pomocnika Instruktora PZN bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego, natomiast po zaliczeniu 

Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt. 

Pełny opis Kursu Demonstratora http://www.sitn.pl/szkolenie/demonstrator 

TERMIN    27 – 31.12.2019  6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin). 

CENA     550 zł   cena nie zawiera skipasów 

Nocleg w „Jasienica 10”  500 zł   

Info i zapisy   marek@szkolacarvingu.pl  608 554 058 

 

KURS KWALIFIKACYJNY przeznaczony jest dla młodzieży powyżej 16 roku życia, Celem kursu jest 

przygotowanie kandydatów na kurs Pomocnika Instruktora , INSTRUKTORA SITN oraz zapoznanie 

uczestników kursu z podstawowymi wiadomościami niezbędnymi każdemu narciarzowi. 

Kwalifikant może przystąpić do części I - technicznej kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN bez 

zaliczania kursu kwalifikacyjnego, natomiast po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt. 

Brak uprawnień szkoleniowych, może pomagać podczas szkoleń narciarskich przy instruktorze 

Pełny opis kursu Kwalifikacyjnego http://www.sitn.pl/szkolenie/kurs-kwalifikacyjny 

TERMIN    27 – 31.12.2019  6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin). 

CENA     550 zł   cena nie zawiera skipasów 

Nocleg w „Jasienica 10”  500 zł   

Info i zapisy   marek@szkolacarvingu.pl  608 554 058 

 

POMOCNIK INSTRUKTORA - jest etapem w uzyskiwaniu pełnych uprawnień instruktorskich. Należy 

mieć ukończone 16 lat w roku, w którym odbywa się I część kursu na stopień Pomocnika Instruktora 

PZN i 17 w przypadku II części kursu. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej 

dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Poprawna technika jazdy na nartach, opanowanie podstaw 

metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej. 

Kurs składa się z dwóch części 

Część I – techniczna   27 – 31.12.2019  6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin) 

Część II – metodyczna    01 – 06.01.2020 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin) 

Warunkiem uczestniczenia w kursie, jest start w Zawodach Regionalnych. Osoby, które zaliczyły 

poziom wstępny szkolenia, zaliczają Zawody Regionalne na minimum 6 pkt. Osoby rozpoczynające 

szkolenie, zaliczają  Zawody Regionalne co najmniej 8 pkt.  

Pomocnik Instruktora posiada samodzielne uprawnienia szkoleniowe w Licencjonowanych Szkołach 

Narciarskich po uzyskaniu pełnoletniości. 

http://www.sitn.pl/szkolenie/demonstrator
mailto:marek@szkolacarvingu.pl
http://www.sitn.pl/szkolenie/kurs-kwalifikacyjny
mailto:marek@szkolacarvingu.pl


Pełny opis Pomocnika Instruktora     http://www.sitn.pl/szkolenie/pomocnik-instruktora-pzn-stazysta 

TERMIN   27.12.2019 – 06.01.2020 

CENA     550 zł x 2 Części    cena nie zawiera skipasów 

Nocleg w „Jasienica10”  500 zł x 2 części  

 

Info i zapisy        tel 608 554 058       marek@szkolacarvingu.pl 

                                           

        Zapraszamy Maciek Pietrykowski    i   Marek Ogorzałek 
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