Datum: 15.9.2017
Številka: 186/17

RAZPIS USPOSABLJANJA
ZA NAZIV TRENER RITMIČNE GIMNASTIKE
Gimnastična zveza Slovenije je nosilka programa usposabljanja za ritmično gimnastiko in v
mesecu oktobru razpisuje tečaj za pridobitev naziva TRENER RITMIČNE GIMNASTIKE.
Termin in kraj tečaja
Tečaj bo potekal v času vikendov ( sobota in nedelja) od 7.10.2017 do 29.10.2017,na Fakulteti
za šport, Gortanova 22, Ljubljana.
Cena tečaja
Cena tečaja znaša 300,00 € (z DDV-jem) in vključuje:






udeležbo na tečaju,
gradivo,
prvo opravljanje izpita,
izdajo diplome in
licenco, če je slušateljica registrirana pri GZS.

Na osnovi prijave vam bo Gimnastična zveza Slovenije izstavila predračun, ki ga je potrebno
poravnati do 5. 10. 2017 .

Pogoji za prijavo na tečaj
Na tečaj se lahko prijavijo osebe, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
a)
b)
c)
d)

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

Prijava na tečaj
Gimnastični zvezi Slovenjie posredujte do 29.09.2017:
a) izpolnjeno prijavnico na usposabljanje (priloga razpisu),
b) kopijo osebnega dokumenta,
c) potrdilo o končani srednješolski/poklicni izobrazbi in
d) izjavo, da imate 4 leta tekmovalnih izkušenj ali dve leti pedagoških izkušenj pri
določenem klubu .
Prijavnico posredujte na naslov:
Gimnastična zveza Slovenije, Koprska ulica 29, 1000 Lj ali
el. naslov: info@gimnasticna-zveza.si.
Število mest je omejeno na 30 kandidatov.

Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Programi
usposabljanja so potrjeni 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 kandidatov.

Športni pozdrav,

Koordinatorka usposabljanja:
Dr. Branka Vajngerl

Enes Hodžić Lederer
generalni direktor

