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organizuje  kurs 

INSTRUKTORSKI 
 

Kurs odbędzie się w dniach: 
25 – 28 listopada 2015 

w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym „WIELSPIN” 
ul. Jeziorna 16, Wągrowiec 

tel: 67 26 20 900;  www.osrodekwagrowiec.pl/ 
(przyjazd i zakwaterowanie w dn. 25.11 od godz.12.00;  

zajęcia rozpoczną się o godzinie 15:00) 

 
Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi: 

Kurs INSTRUKTORA BOCCI– 650 zł/ os 

Powyższa kwota obejmuje koszty: 

 noclegu i pełnego wyżywienia (3 osobodni), 
 szkolenia  

 materiałów szkoleniowych (m.in. nowe przepisy Bocci, wskazówki 
instruktarzowe), 

 egzaminu teoretycznego i praktycznego, 

 wydania certyfikatu (oficjalnego dokumentu, jedynego akceptowanego przez 
Polską Federację Bocci oraz Polski Związek Bocci). 

 
Uczestnicy kursu będą mieli także możliwość  uczestniczenia w roli obserwatorów 
i/lub pomocy technicznej zawodów w trakcie Finału Polskiej Ligi Bocci – Mistrzostw 
Polski Bocci oraz równolegle odbywających się Międzynarodowych Zawodów Bocci 
w klasie startowej BC1 i BC4 (piątek 27 listopada). 

Przyszli instruktorzy będą mieli okazje obserwować  najlepszych zawodników z kraju, 
gości z zagranicy, ich trenerów i instruktorów. Ponadto będzie możliwość  zadania 
pytań bezpośrednio doświadczonym trenerom z klubów z całej Polski oraz trenerowi 
kadry narodowej .   
 
 

ZGŁOSZENIA: 

W kursie mogą wziąć udział osoby: 

 mające co najmniej średnie wykształcenie, 
 związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych (np. pracujące zawodowo 

lub społecznie), wszystkie osoby zainteresowane, choć  w minimalnym 
stopniu mające pojęcie o dyscyplinie (m.in. nauczyciele, rehabilitanci, 
przedstawiciele organizacji sportowych i społecznych, wolontariusze i inni) 

 
 



 
Kurs poprowadzą min. : 
Osoby rekomendowane przez Prezydenta Światowej Federacji Bocci (BISFed) 
Davida Hadfielda. 
 
Beata Dobak-Urbańska – mgr rehabilitacji AWF - dyrektor programów sportu  
i rehabilitacji, uczestnik kursów specjalistycznych sportów adaptowanych w USA  
i Austrii. Kierownik i koordynator wielu kursów i szkoleń instruktorskich Bocci. Osoba 
z wieloletnim doświadczeniem jako instruktor Bocci, najwyższy rangą sędzia krajowy 
Bocci, wielokrotnie sędzia główny najważniejszych krajowych zawodów Bocci. 
 
Romuald Schmidt – mgr TiR; organizator aktywności ruchowej ON, instruktor: 
pływania, narciarstwa, Bocci; uczestnik specjalistycznych kursów sportów 
adaptowanych w USA i Austri. 
 
Joanna Marchlewicz - mgr ekonomii kier. polityka społeczna; z 4 letnim 
doświadczeniem w realizacji kursów i szkoleń Bocci. Doświadczony instruktor  
i sędzia Bocci, osoba pełniąca również funkcję sędziego głównego zawodów.  
 

 
Osoby, które ukończą kurs i zaliczą egzamin teoretyczny i praktyczny otrzymają: 

 uprawnienia „Instruktora Bocci Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych 
oraz Polskiego Związku Bocci”.  
Kurs jest zgodny z wytycznymi polityki doskonalenia kadr szkoleniowych 
BISFed – Światowej Federacji Bocci. 

 certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie 

 
Wypełnione ankiety ZGŁOSZENIA na kurs należy przesłać do 16 października 

elektronicznie (mail: office@polskaboccia.pl , lub joanna@polskaboccia.pl  
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. 

Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. 
O przyjęciu zostaną Państwo poinformowani do 23 października. 

 

 
Wszelkich informacji udziela : 

 
Związek Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” 

oraz  
Polski Związek Bocci 

ul. Zacisze 2  60-831 Poznań 
tel/fax: (61) 8483-189 ,  8411-059 

e-mail: office@polskaboccia.pl www.polskaboccia.pl 
https://www.facebook.com/bocciapolska 

 
  

Po potwierdzeniu przyjęcia uczestnicy proszeni będą o dokonanie wpłaty 
zadatku w wysokości 150zł/os (do 30 października 2015).  

W przypadku rezygnacji po 30 października, zadatek nie zostaje zwrócony.  
 

Więcej informacji otrzymają Państwo po potwierdzeniu przyjęcia 
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