
Instruktor Rekreacji SUP
Level 1

„Bezpieczeństwo i Przygoda”

Stand up paddle to najszybciej rozwijający się sport wodny. Każdego roku tysiące nowych adeptów
SUP wychodzi na wodę w poszukiwaniu zdrowego ruchu, kontaktu z naturą, sportowej przygody.
Każdy z nich potrzebuje kompetentnego sup-przewodnika, by pływać zdrowo i bezpiecznie.

Jeśli:
- SUP jest Twoją pasją
- sprawnie pływasz na SUP
- lubisz kontakt z ludźmi i masz „dryg” do nauczania
To Ty właśnie możesz być takim przewodnikiem!

Zapraszamy na

1-dniowy kurs „Instruktor rekreacji SUP”
Organizowany przez Związek Sportowy SUP

Termin:
02.07.2022, w godzinach 9-18

Miejsce:
na terenie Warsaw Sup Training Center

Program kursu:
1. Wprowadzenie do Stand Up Paddle (SUP).
2. Sprzęt (deska, wiosło, statecznik) - budowa, przeznaczenie, dobór.
3. Technika wiosłowania.
4. Manewrowanie.
5. Warunki terenowe.
6. Warunki pogodowe.
7. Przepisy WOPR oraz “Self rescue”.
8. Praca z klientem - prowadzenie lekcji instruktażowej.

Co dostajesz:
- Podręcznik „Instruktor Rekreacji SUP ZWSUP”
- Certyfikat ukończenia kursu (po zdanym egzaminie końcowym)
- Koszulkę „Instruktor Rekreacji SUP ZWSUP”
- Miejsce na wykazie instruktorów ZWSUP na stronie www Związku (przez pierwsze 12 m-cy od
uzyskania certyfikatu)
- Preferencyjne warunki uczestnictwa w wybranych imprezach i projektach realizowanych przez
ZWSUP i jego partnerów.

Wymagania:
Ukończone 18 lat
Umiejętność sprawnego pływania na SUP
Dobra umiejętność pływania wpław

https://www.facebook.com/search/top/?q=warsaw%20sup%20training%20center


Prowadzący:
Milena Kaszubska - Instruktor Sportu SUP oraz Rekreacji SUP.
Na desce SUP pływa od 2016 roku, od roku 2018 prowadzi zajęcia nauki pływania na SUP.
W latach 2018-2020 pracowała także jako przewodnik wycieczek na wodzie, oraz jako trener sekcji
SUP Special Olympics - Monroe County na Florydzie.
Na swoim koncie ma kilkanaście startów w zawodach w Polsce i USA, w tym tytuł Wicemistrzyni
Polski na dystansie długim.
Od 2020 roku prowadzi sekcję SUP w KS Spójnia Warszawa.

Koszt:
590 PLN

Zgłoszenia i płatność:
Zgłoszenie powinno zawierać:
- „Instruktor Rekreacji SUP” w tytule maila
- imię i nazwisko
- kontaktowy adres mailowy
- kontaktowy numer telefonu
Zgłoszenie powinno być wysłane na zwiazeksup@gmail.com w terminie do 25.06.2022
Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia płatność powinna być dokonana na konto Związku
PL 51 1160 2202 0000 0004 6690 6088 w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia.

Kontakt:
tel. 511-592-541

mailto:zwiazeksup@gmail.com

