OGŁOSZENIE
EUROPEJSKIE CENTRUM SPORTU I NAUKI
ogłasza nabór na kurs

ANIMATORA TENISA
Europejskie Centrum Sportu i Nauki w związku ze zmianą systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów PZT
otwiera, kurs na Animatora Tenisa.
W ramach naszego kursu zdobywasz uprawnienia zawodowe od pozycji animatora poprzez instruktora tenisa, trenera
do trenera tenisa pro w wybranej przez Ciebie specjalizacji.
Droga mistrza:
KROK I: Animator
KROK II: Instruktor
KROK III: Trener
KROK IV: Trener Tenisa PRO
ECSiN realizuje programy kształcenia rekomendowane przez Polski Związek Tenisowy oraz ITF (International Tenis
Federation), z którymi ściśle współpracuje. Z dumą informujemy, że opiekunem metodycznym naszych szkoleń i kursów
jest dr Piotr Unierzyski doświadczony trener, ekspert ITF, twórca programów doskonalenia trenerów realizowanych na
całym świecie.
Informacje ogólne dla kandydatów:
CZAS TRWANIA KURSU
MINIMALNY WIEK UCZESTNIKA
POZIOM GRY
WYKSZTAŁCENIE
DOŚWIADCZENIE

28 h
16 lat
bez wymogów
bez wymogów
bez wymogów

Wykładowcy to nasza wizytówka i największy powód do dumy.
Swoje doświadczenie zdobywają w stałej pracy z wybitnymi
zawodnikami tenisa.
W gronie naszych szkoleniowców znajduje się m.in. Maciej
Mikita - założyciel ECSiN i doświadczony wieloletni trener
tenisowy; Przemysław Piotrowicz – wybitny trener motoryczny,
który pracował z m.in. z Caroliną Woźniacki i Michałem
Przysiężnym; Bartosz Bomba - fizjoterapeuta, dyplomowany
terapeuta manualny MTII według standardów IFOMPT; ; a także

Bartosz Ochmann fizjolog sportowy, który w 2016 roku na
podstawie badań wielu tysięcy osób stworzył unikalny
zdalny system do badań wysiłkowych bazujący na sztucznej inteligencji – Smartergotest(SET).

Nasze motto brzmi:
„KSZTAŁCIMY REALNIE, NIE WIRTUALNIE”
Naszych studentów przygotowujemy do pracy z najlepszymi sportowcami, dlatego też w trakcie kursu proponujemy im
praktykę zawodową pod okiem mentorów ECSiN.
Podczas zajęć praktycznych w ECSiN będziesz mieć wyjątkową okazję obserwowania technik treningowych topowych
zawodników tenisowych.

Nasze kursy polecają:
Michał Przysiężny – zawodnik tenisa, członek kadry narodowej,
od 2004 roku reprezentuje Polskę w Pucharze Davisa.
Hubert Hurkacz - zawodnik tenisa, triumfator profesjonalnych
turniejów rangi ITF Futures w singlu i deblu, finalista Australian
Open 2015 w grze podwójnej chłopców, złoty medalista
mistrzostw Polski seniorów.

Po zakończeniu kształcenia nadal interesuje nas rozwój Twojej kariery. Zostaniesz zatem objęty programem
poleceń zawodowych gwarantującym płynność w procesie zatrudnienia.

Dodatkowo:
- zapisując się do naszej szkoły otrzymujesz od Nas komplet materiałów dydaktycznych i reklamowych,
- w ramach zajęć uczysz się podstaw słownictwa branżowego w języku angielskim i niemieckim,
- Trener bywa także w praktyce managerem, dlatego uzupełnimy twoją wiedzę o elementy zarządzania w sporcie.

Dołącz do Nas już dziś!
Szczegółowe informacje na temat otwartych kursów znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.ecsin.pl
Skontaktuj się z nami:
Tel. +48 71 307 30 55
E-mail: sekretariat@ecsin.pl

