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Każda szkoła posiadająca licencją PZKite może organizować kursy dla 
kandydatów na instruktorów,  wg następujących założeń: 

 
 

1. Szkoła powinna zgłosić chęć organizowania kursu minimum 1-mc przed 
planowanym terminem egzaminu. 

2. Szkoła - organizator musi posiadać licencje PKite lub może być zgłoszona jako 
kandydat i przyjęta na warunkach opisanych w programie licencyjnym dla szkół. 

3. Wybór szkoły - organizatora odbywa się na podstawie kolejności terminu i 
zgłoszeń. 

4. Sugerowana ilość kandydatów na kursie instruktorskim 6 do 8 osób. Minimalna 
ilość - to 4 osoby maksymalna ilość - 10 osób  

5. Organizator szkolenia odpowiada za stały kontakt z kandydatami na kurs 
instruktorski. 

6. W przypadku zmiany terminu kursu lub zdarzeń losowych organizator powinien 
niezwłocznie poinformować wszystkich kandydatów, w tym instruktora wykładowcę 
oraz komisję szkolenia. 

7. Za kandydatów rozumie się osoby które przesłały formularz zgłoszeniowy 
(Załącznik nr.01) do organizatora, lub w ostatniej chwili zostały przyjęte na kurs na 
podstawie rozmowy telefonicznej z organizatorem. 

8. Instruktor wykładowca powinien przekazać organizatorowi wszystkie dokumenty 
zgłoszeniowe kandydatów na kurs instruktorski, w przypadku gdy te osoby były 
przez niego werbowane. 

9. Instruktor wykładowca powinien przesłać wszystkie dokumenty zgłoszeniowe w tym 
blankiety egzaminacyjnie w ciągu 7 dni od zakończenia kursu. ( nie dotyczy 
dokumentów zgłoszeniowych online ze strony PZKite) 

10. Zasady płatności i rozliczeń : 
 
● Cena  kursu 1800,-Pln  od osoby. 
● Obowiązujące rozliczenie: 25% opłata związkowa / 40% opłaty instruktorskie / 

35% prowizja szkoły-organizatora.  
● Pierwsza wpłata- zaliczka w wysokości 25% wartości kursu na konto PZKite, w 

dniu wpłynięcia środków, kandydat zostanie wpisany na listę uczestników. 
● Pozostałą kwotę należy wpłacić na podane konto organizatora nie później niż 

na tydzień przed rozpoczęciem kursu.  
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11. Organizacja  kursu. 
 

 W trakcie odbywanego kursu szkoła musi zapewnić następujące wyposażenie: 
 

● Łódź motorową , lub ponton typu „Rib” z pełnym dostępem w czasie trwania 
kursu, 

● Sala wykładowa bez dostępu osób trzecich, ogrzewana,  
● Wyposażenie dydaktyczne , 
● Tablica whiteboard, 
● Rzutnik lub telewizor, 
● Internet, 
● Niezbędne materiały dydaktyczne. 
● Manual wydrukowany dla każdego z uczestników 

  
 Sprawny sprzęt szkoleniowy nie starszy niż dwu letni. Ilość dwa do jednego. 

Latawce: 
● 5-8 m  
● 9-12m 
● 13 -< 
● Deski  dł:140 w ilości 2:1 
● Pianki, kapoki, kaski  dla kursantów odpowiednio do warunków 

atmosferycznych. 
 

12. Magazyn na sprzęt 
 

Organizator szkolenia powinien zapewnić w porozumieniu z Instruktorem Wykładowcą   Bazę noclegową ( minimalny standard toaleta, łazienka, pokój jednoosobowy) 
 Wyżywienie trzy posiłki dziennie, napoje. 

 
 

13. Komisja szkolenia może zdecydować o wysłaniu na kurs ( w dowolnym czasie 
trwania kursu)  Instruktora egzaminatora lub *delegata technicznego celem 
sprawdzenia prawidłowego przebiegu zajęć i egzaminu.  

 
( * ) Delegat techniczny - Jest instruktorem wykładowcą, powołany czasowo przez 

komisje 
pełni funkcję jako osoba nadzorująca / opiniująca szkolenia oraz egzaminy. 
Przeprowadza audyt szkółek i instruktorów. 

 


