Datum: 20.12.2018

RAZPIS USPOSABLJANJA
ZA NAZIV TRENER RITMIČNE GIMNASTIKE
Gimnastična zveza Slovenije je nosilka programa usposabljanja za ritmično gimnastiko in v
mesecu januarju/februarju razpisuje tečaj za pridobitev naziva TRENER RITMIČNE GIMNASTIKE
(usposabljanje II. stopnje)
Junija 2020 uradno preneha veljati dosedanja usposobljenost prve (I.) stopnje, zato strokovnim
delavkam, ki želijo tudi v prihodnje delovati v okviru ritmične gimnastike, toplo priporočamo,
da se udeležijo tega usposabljanja – napredovanja iz I. na II. stopnjo in tako ohranijo
usposobljenost za delo v športu – ritmični gimnastiki.
Kraj in termin usposabljanja
Usposabljanje bo potekalo v času vikendov (sobota in nedelja) od 5.1.2019 do 3.2.2019, v
prostorih Gimnastičnega centra Ljubljana, Koprska ulica 29, Ljubljana.
Urnik usposabljanja
Kandidatkam bo posredovan naknadno na njihove el. naslove.
Cena tečaja
Cena usposabljanja znaša 350,00 € (z DDV-jem) in vključuje:






udeležbo na usposabljanju,
gradivo,
prvo opravljanje izpita,
izdajo diplome in
izdajo licence, če je kandidatka registrirana pri Gimnastični zvezi Slovenije.

Kotizacijo poravnajte na račun Gimnastične zveze Slovenije, SI56 0316 0100 1406 924, odprt
pri SKB banka d.d. Ljubljana. Pod sklic prosim navedite Tečaj RG.
Po prvem vikendu usposabljanj vam bomo izstavili račun.
Pogoji za prijavo na usposabljanje
Na usposabljanje se lahko prijavijo zgolj kandidatke, ki v celoti izpolnjujejo naslednje pogoje:





polnoletnost,
končana najmanj srednješolska ali poklicna izobrazba,
končana 1. stopnja usposabljanja – vaditeljica RG,
4 leta tekmovalnih izkušenj ali 2 leti pedagoških izkušenj kot vaditeljica RG.

Prijava na usposabljanje
Gimnastični zvezi Slovenije je potrebno posredovati prijavo, ki mora vključevati (upoštevale se
bodo zgolj popolne prijave):





izpolnjeno prijavnico (priloga k razpisu),
kopijo osebnega dokumenta,
potrdilo o končani srednješolski ali poklicni izobrazbi,
izjavo o 4 letnih tekmovalnih izkušnjah ali izjavo o 2 letnih pedagoških izkušnjah pri
določenem klubu.

Rok za prijavo
Prijave je potrebno posredovati do 27.12.2018, na elektronska naslova: info@gimnasticnazveza.si IN ursa.cvetko@gmail.com. (prosim posredujte na oba naslova!)

Splošne določbe
Program usposabljanja je potrjen s strani Strokovnega sveta RS pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport. GZS je nosilka usposabljanja strokovnih kadrov za področje
ritmične gimnastike. Po končanem usposabljanju prejmejo udeleženci diplomo, ki je v Sloveniji
uradni dokument in izkazuje naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti na področju ritmične
gimnastike.
Gimnastična zveza Slovenije si pridržuje pravico do odpovedi usposabljanja v primeru, da se
na usposabljanje ne prijavi zadostno število kandidatk.

Športni pozdrav,
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