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Warszawa, dnia 19 lutego 2019 r. 

PZG- 01-19/02/2019  

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA NABORU NA KURS INSTRUKTORA GOLFA PZG 

 
 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19 lutego - 30 kwietnia 2019 r. prowadzony będzie otwarty 

nabór na kurs instruktora golfa PZG, który zostanie zorganizowany w dniach 30 czerwca – 8 lipca 2019 

r. na obiektach Mazury G&CC. Kierownikiem kursu i prowadzącym szkolenie będzie Krzysztof 

Czupryna. Koszt kursu wynosi 899 zł.  Liczba miejsc jest ograniczona (15 osób).  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur zgodnie z poniżej 

opisanymi zasadami naboru.   

 

Wymagania formalne dla uczestników (kandydat musi posiadać): 

1. Co najmniej wykształcenie średnie. 

2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy). 

 

Zasady naboru w I etapie rekrutacji: 

1. Kandydatury powinny być zgłaszane  w terminie od 19 lutego – 30 kwietnia 2019 r. 

2. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Formularza Aplikacyjnego (wraz z załączoną 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych) i wysłania go w/w terminie na adres biuro@pzgolf.pl.  

 

Spośród zgłoszonych kandydatur organizator kursu wyłoni listę zakwalifikowanych uczestników 

(maksymalnie 15 osób), która następnie zostanie opublikowana na stronie PZG po 10 maja 2019 r.  

W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów organizator przeprowadzi selekcję w oparciu  

o poniższe kryteria: 

W pierwszej kolejności na listę zakwalifikowanych wciągani będą kandydaci wykazujący się 

udokumentowanym zaangażowaniem w wolontariat na rzecz klubów golfowych, prowadzenie zajęć 

golfowych oraz realizację działań mających na celu promocję, popularyzację oraz upowszechnianie 
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golfa. Pod uwagę brana będzie również późniejsza przydatność kandydata do prowadzenia działalności 

szkoleniowej w klubie macierzystym. Kryterium pomocniczym będzie aktualny HCP kandydata. 

 

Zasady naboru w II etapie rekrutacji: 

Zakwalifikowani na kurs w I etapie rekrutacji kandydaci zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie 

do 24 maja 2019 r., pod rygorem wykreślenia z listy, do: 

1) Dokonania opłaty wpisowej w wysokości 899 zł na wskazany rachunek bankowy;  

2) Dostarczenia do Biura PZG: 

 skanu lub kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;  

 zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o dobrym stanie zdrowia; 

 zdjęcia w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres biuro@pzgolf.pl).  

 

Więcej informacji na pod adresem: www.pzgolf.pl/kurs  

 

Do pobrania: 

- Formularz Aplikacyjny 

 
W razie pytań lub uwag zapraszamy do kontaktu z Biurem PZG.  

 

Ze sportowym pozdrowieniem,  

                      

Bartłomiej Chełmecki 
Sekretarz Generalny 
Polski Związek Golfa 
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