
KURS KIEROWNIKA
WYPOCZYNKU

(DAWNIEJ KIEROWNIKA KOLONII)

 Organizator: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Termin kursu: 19.12.2015r. WAŻNE ! KURS TRWA TYLKO 1 DZIEŃ, razem 10 godzin
 Miejsce kursu: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25 – 029 Kielce
 Rozpoczęcie zajęć kursu: 19.12.2015r. (sobota), godz. 9.30, sala 111, WPiA ul. Krakowska 11, 25 – 029 Kielce
 Godziny zajęć: 9.45 – 18.15
 Uprawnienia: kierownika wypoczynku (m.in.:  kolonie, obozy młodzieżowe, zimowiska, półkolonie, itp.),  zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 16 stycznia 2015r. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015r., poz. 109)
 U W A G A ! Uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku”, które jest ważne bezterminowo
    Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat; ukończona co najmniej szkoła średnia
  Zapisy:  Należy  zalogować  się  przez  Internet  w  panelu  rekrutacyjnym  na  stronie  głównej  UJK  w  Kielcach
       http://www.ujk.edu.pl/kursy/index.php?page=0&id=0&id_jednostki=0&miejscowosc=0 
       Następnie do dnia 14.12.2015r. złożyć komplet dokumentów w p.112 ul. Krakowska 11, Kielce (czwartki w godz. 12.00-15.00 dr Tomasz Łączek)
       Komplet dokumentów obejmuje:

1. podanie o przyjęcie na kurs-wydrukowane po zalogowaniu się z panelu rekrutacyjnego,
2. kserokopię dowodu osobistego-oryginał do wglądu,
3. kserokopię świadectwa dojrzałości-oryginał do wglądu,
4. kserokopię opłaty za kurs-oryginał do wglądu.

 Informacje na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach oraz:
 tel. 41 349 67 60 (każdy czwartek 12.00-15.00) dr Tomasz Łączek,
 tel. 41 349 67 25 (pn-pt w godz. 11.00-14.00) sekretariat Instytutu Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach,
 e-mailowo: tomasz.laczek@ujk.edu.pl.

 Wpłaty: do 14.12.2015r. (nr konta bankowego podany po zalogowaniu w panelu rekrutacyjnym)
      Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

BRE Bank S.A. 11 1140 2020 0000 3553 6600 1001
W treści proszę podać: „Imię i nazwisko uczestnika–kurs kierownika wypoczynku”, np. Jan Kowalski–kurs kierownika wypoczynku

 Koszt kursu: 149 zł (zainteresowani mogą otrzymać fakturę)
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