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 Brak pomysłu na wakacje?, Nie masz kasy? 
Zapytaj o kurs na Pomocnika instruktora PZKite ! 

 
 

Kurs pomocnika instruktora, został opracowany z myślą  o ambitnych młodych ludziach, 
chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca. 
 
Jest to pierwszy praktyczny etap zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz 
doskonały sposób na zdobycie dodatkowej pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).  
 

 Organizując kurs na pomocnika instruktora wychowujesz sobie przyszłą kadrę 
szkoleniową.  

 Poszerzasz ofertę swoich kursów, oraz zagospodarowujesz czas wolny swoim 
instruktorom dając dodatkowy sposób zarobkowania. 
 

„5” - korzyści wynikających z tytułu otrzymania licencji „Pomocnika Instruktora 
PZKite”  

 
 Otrzymujesz podstawowy pakiet ubezpieczeń taki jak instruktor PZkite. 
 Możliwość zarobkowania na wakacjach 
 Otrzymujesz zestaw koszulek w tym koszulkę typu West  
 Nagroda w losowaniu na AZTORINA 
 Zapytaj w wybranej szkole o możliwość odpracowania kursu. 

 
 

1. Aby uzyskać stopień pomocnika,  wymagane jest: 
 Posiadać umiejętności wynikające z poziomu 3 PZKite 
 Skończone 16 lat,  (zgodę rodziców do 18) 
 Odbyć kurs asystencki. 
 Złożyć egzamin i zaliczyć praktykę min 50 godz. 

 
 

2. Przebieg kursu : 
 Przebieg kursu (  6 godzin teorii rozłożone na dwa dni po 3 godziny dziennie).  
 Kandydat musi odbyć minimum 15 godzin praktyki w szkole w tym 15 godz. przy 

szkoleniu pod okiem  dwóch instruktorów,  
 Spędzić minimum 10 godzin pracy na motorówce, podczas asekuracji zajęć. 
 Ukończyć szkolenie z  pierwszej pomocy PCK. 
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3. Nadanie stopnia Pomocnika Instruktora 
 
Nadanie stopnia pomocnika instruktora kończy się egzaminem teoretycznym i 
praktycznym w skład którego wchodzi:  Zaliczenie skoku prostego na obu halsach. 

 Pływania ostro na wiatr. 
 
 

4. Opłaty; 
Kosztu kurs wynosi 450,- i zawiera:  Pakiet polis ubezpieczeniowych 

 Opłatę członkowską PZKite 
 Opłatę za szkolenie PCK 
 Opłatę za kurs. 

 
 

5. Stopień pomocnika instruktora uprawnia do: 
  Przygotowania sprzętu do zajęć. 
 Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych 

uprawnień. 
 Zarządzania organizacją sprzętu, oraz jego utrzymaniem. 
 Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora 

posiadającego poziom 1,2 PZKite 
 Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru 

instruktora. 
 
  


