
 
 
Adventure - to profil w którym jest więcej treningów lub ich intensywność jest większa. Animacje rekreacyjno - 
sportowe są prowadzone  w młodzieżowym stylu a uczestnikom gwarantujemy odpowiednią dawkę ruchu, wiedzy i 
zabawy przy  akompaniamencie trenerów którzy wiedzą jak zainteresować nastolatków! 
Szkolenie narciarskie będziemy realizować z uwzględnieniem stopni Sportteam: Demonstrator, Pomocnik Instruktora 
i Instruktor Sportteam osoby uczestniczące w naszym szkoleniu będą miały dodatkowo wykłady (nie będę 
uczestniczyły  w części animacji rekreacyjno-sportowych).  
Szkolenie Snowboardowe dostosujemy do umiejętności i oczekiwań grup! Zapewniamy videocoaching i analizy, 
doskonalenie techniki również ze szczyptą freestyle.  
O nudzie nie ma mowy - nasi trenerzy zadbają o dobrą atmosferę! 
 

Demonstrator Sportteam (12-15) 
Cel: Jest to pierwszy stopień na drodze do tego, aby móc w przyszłości starać się o uprawnienia instruktorskie. 
Celem kursu jest zwiększenie świadomości młodych narciarzy w zakresie różnorodności techniki jazdy na nartach, 
zaznajomienie z fachowym słownictwem narciarskim i z zasadami bezpieczeństwa w górach.  

Kurs obejmuje: 
- Doskonalenie techniki jazdy (w szczególności: skręt równoległy, skręt równoległy NW, śmig) 
- Trening Sportowy – Slalom Gigant 
- video analizę 
-  Wykłady (bezpieczeństwo na stoku, pierwsza pomoc, serwis sprzętu narciarskiego, techniki jazdy) 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym (jazda techniczna + slalom gigant) i teoretycznym - test (10 pytań 
zamkniętych na podstawie wiedzy przekazywanej podczas wykładów)  
Absolwenci kursu będą mogli pochwalić się szerszą wiedzą teoretyczną z zakresu narciarstwa, a dzięki treningom 
jazdy na slalomie gigancie oraz doskonaleniu jazdy technicznej będą lepiej przygotowani do tego, aby w przyszłości 
przystąpić do kursu na Pomocnika Instruktora Sportteam. 

Pomocnik Instruktora Sportteam (16-17) 

Cel: Ukończenie tego kursu pozwala na to, aby w kolejnym sezonie przystąpić do egzaminu na Instruktora 
Sportteam. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności jazdy technicznej, sportowej oraz kompleksowe 
poszerzenie wiedzy z zakresu narciarstwa. 
Kurs obejmuje: 
- Doskonalenie techniki jazdy (w szczególności: śmig, skręt równoległy, NW) 
- Zaznajomienie kursantów z  metodyką nauczania narciarstwa  
- Trening Slalomu Giganta 
- Wykłady (bezpieczeństwo na stoku, pierwsza pomoc, serwis sprzętu narciarskiego, techniki jazdy) 
- video analizę  

Kurs kończy się egzaminem praktycznym (jazda techniczna + slalom gigant) i teoretycznym - test (5 pytań na 
podstawie wiedzy przekazywanej podczas wykładów i na stoku)  
Absolwent kursu posiada podstawową wiedzę z zakresu nauczania narciarstwa i potrafi poprawnie zademonstrować 
różne techniki jazdy na nartach. Nie posiada uprawnień szkoleniowych, lecz jest przygotowany do tego, aby w 
następnym sezonie wziąć udział w kursie na Instruktora Sportteam. 

Instruktor Sportteam (17-18) 
Cel: kompleksowe przygotowanie do tego, aby po ukończeniu 18 roku życia móc podjąć pracę w kadrze klubu 
Sportteam (jest to jedno z wymaganych uprawnień w klubie Sportteam) 
Kurs obejmuje: 
- Doskonalenie techniki jazdy (od umiejętności poruszania się na nartach po jazdę terenową i funcarving 
- Naukę organizacji i prowadzenia zajęć 
- Trening Slalomu 
- video analizę 
- Wykłady - zapoznanie się z wiedzą zawartą w Programie Nauczania Narciarstwa Zjazdowego SITN PZN 

Kurs kończy się egzaminem praktycznym (jazda techniczna + slalom) i teoretycznym - test (5 pytań na podstawie wiedzy 
przekazywanej podczas wykładów i na stoku) Absolwent kursu potrafi bardzo dobrze jeździć na nartach. Posiada wiedzę 
teoretyczną na takim poziomie, aby móc przekazywać ją innym w sposób przystosowany do wieku oraz umiejętności. Jest 
doskonale przygotowany do tego, aby bez problemu zdać egzamin na Instruktora Narciarstwa Polskiej Akademii Sportu 
lub zaliczyć szkolenie organizowane przez SITN. Najlepsi absolwenci kursu w przyszłym sezonie po ukończeniu 
pełnoletności i spełnieniu wymagań formalnych będą mogli podjąć pracę w Klubie Sportowym Sportteam.  

 


