REGULAMIN KURSU PODSTAWOWEGO DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ
STOWARZYSZENIE SĘDZIÓW PIŁKI SIATKOWEJ WARMII I MAZUR
Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, al. Obrońców
Tobruku 21/36, 10-092 Olsztyn KRS: 0000682334, NIP: 7393900275

Kurs umożliwia:
1) uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania siatkówki halowej

Uczestnikiem Kursu* może być osoba, która:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ukończyła 18 lat,
nie była karana,
posiada pełnię praw publicznych,
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia obowiązków sędziego siatkówki halowej,
zamieszkuje na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,
wypełni i prześle ankietę kandydata na kurs podstawowy sędziego,
wniesie stosowną opłatę we wskazanym terminie**

Uczestnik Kursu zobowiązany jest do posiadania:
1) stroju sportowego (granatowa lub biała koszulka, granatowe spodnie),
2) gwizdka sportowego,
3) obuwia sportowego (bez brudzącej podeszwy).

Kurs dla przyszłych sędziów siatkówki halowej zawiera:
1)
2)
3)
4)

przygotowanie teoretyczne (przepisy gry, protokołowanie)
egzamin z przygotowania teoretycznego (jeden egzamin zaliczający bez opcji poprawy)
przygotowanie praktyczne (sędziowanie, protokołowanie)
egzamin praktyczny (jeden egzamin zaliczający bez opcji poprawy)***

Warunkiem ukończenia Kursu jest:
1) frekwencja na zajęciach teoretycznych i praktycznych nie niższa niż 80%
2) zdanie egzaminu teoretycznego
3) zdanie egzaminu praktycznego ***

Postanowienia organizacyjne:
1) po dokonaniu wpłaty nie jest możliwe jej wycofanie,
2) opłatę za Kurs należy wnieść w formie bezgotówkowej (przelew internetowy) najpóźniej w dniu poprzedzającym
rozpoczęcie Kursu.
3) uczestnik Kursu, który nie zaliczy danego etapu Kursu, automatycznie zakończy Kurs na danym etapie bez
możliwości dalszego uczestnictwa ani zwrotu kosztów za daną część Kursu,
4) uczestnik Kursu, który nie wypełni minimum frekwencji na danym etapie Kursu, nie zalicza tego etapu z
konsekwencjami niezaliczenia całego Kursu,
5) przewidywany początek kursu: wrzesień-październik 2020
6) przewidywane zakończenie kursu: styczeń 2021
7) materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach (mailowo lub na pendrive),
8) szczegółowy program kursu zostanie przesłany zakwalifikowanym kandydatom przed rozpoczęciem kursu,
9) liczba miejsc na kurs jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń,
10) o sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydują organizatorzy kursu.
* wymagania dla nabycia uprawnień sędziowskich z WMZPS
** w zależności od rodzaju kursu, opłata może być uiszczona za pośrednictwem organizatora
*** organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z tego punktu w związku z pandemią COVID-19
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