DODATKOWE INFORMACJE DOT. KURSU NA TRENERA PERSONALNEGO
- Opłata za udział w kursie musi być wniesiona najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia.
- Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia i egzamin końcowy.
- Cena ze zniżką obowiązuje tylko osoby mające stałą umowę z klubem fitness Zdrofit.
- Płatność za kurs na trenera personalnego jest jednorazowa, bez rat, przelewem za
pośrednictwem udostępnionego na stronie Internetowej systemu płatności on-line.
- Kurs na trenera personalnego kończy się egzaminem praktyczno-teoretycznym. Koszt
pierwszego egzaminu w cenie kursy, każde kolejne podejście do egzaminu płatne 100zł. Do
egzaminu można podejść 3 razy. Niezdanie przy trzecim podejściu skutkuje koniecznością
powtórzenia całego kursu. Do egzaminu należy podejść nie później niż w ciągu roku od
ukończenia kursu. Kursanci, którzy nie podejdą do egzaminu nie otrzymają certyfikatu
zaświadczającego o ukończeniu kursu.
- Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat
Akademii Zdrofit (w języku polskim i angielskim) zaświadczający u uprawnieniach
międzynarodowych Trenera Personalnego oraz dla chętnych po zarejestrowaniu się na
stronie REPs certyfikat REPs Polska w języku angielskim i plastikową legitymację Personal
Trainer & Gym Instructor (po opłaceniu rocznej składki członkowskiej wg cennika na stronie
repspolska.pl). Certyfikaty są honorowane w krajach członkowskich ICREPs
Międzynarodowej Federacji Akredytującej Profesjonalne Szkoły Fitness.
- Do ukończenia kursu obowiązkowa jest obecność na zjazdach. Uczestnikowi przysługuje
nieobecność na 1 zjeździe weekendowym. W tej sytuacji uczestnik musi odrobić materiał
samodzielnie, z kolejną grupą lub indywidualnie według ustaleń ze szkoleniowcem.
- Po ukończeniu kursu w celu uzyskania certyfikatu trenera personalnego, każdy uczestnik
musi odbyć 10 godzin praktyk (uczestnictwo w treningach personalnych, asystowanie w
treningach personalnych, asystowanie trenerowi siłowni, prowadzenie treningów lub
uczestnictwo w zajęciach typu Cross, Tabata, Kettlebell) w dowolnym klubie. Praktyki można
zacząć odbywać już w trakcie trwania kursu. Obecność na treningach należy poświadczyć
podpisem trenera prowadzącego trening na karcie praktyk.
- Organizator zastrzega sobie (1) prawo nie zwrócenia wpłaconych środków za
kurs uczestnikowi, który nie pojawił się na kursie w wyznaczonym terminie, (2) prawo
zmiany terminu kursu w wyjątkowych sytuacjach oraz (3) odwołania kursu (w takim
przypadku, dokonane wpłaty zostaną zwrócone).
- Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i
uczestniczy w kursie i ćwiczy na własną odpowiedzialność.
- Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres
trwania kursu.

