ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (UCI COACHING COURSE LEVEL 1)
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ανακοινώνει τη διοργάνωση Σχολής Προπονητών
Ποδηλασίας Επιπέδου 1 της Παγκόσμιας Ένωσης Ποδηλασίας (UCI). H σχολή θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, εντός Δεκεμβρίου 2021, στην αγγλική γλώσσα, από
εκπαιδευτές της UCI.
Οι ενδιαφερόμενοι, για να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει να:
▪
▪
▪
▪

Συστήνονται από ενεργό Σωματείο Μέλος της Κ.Ο.ΠΟ.
Έχουν συμπληρώσει, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2021, το 18ο έτος της ηλικίας τους
Γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα και τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (προγράμματα
Microsoft Office) σε πολύ καλό επίπεδο
Έχουν αποδεδειγμένη συμμετοχή στα ποδηλατικά δρώμενα για τρία (3) τουλάχιστον
χρόνια

Όσοι επιτύχουν στην εξέταση θα λάβουν πιστοποιητικό προπονητή/τριας επιπέδου 1, το οποίο
απευθύνεται στην εκπαίδευση νεαρών αθλητών/τριων ποδηλασίας.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα είκοσι (20) άτομα. Σε περίπτωση υποβολής
περισσοτέρων των είκοσι (20) αιτήσεων, οι θέσεις θα δοθούν αναλογικά στα ενεργά Σωματεία
Μέλη της Κ.Ο.ΠΟ., σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων αθλητών/τριών τους στο
Μητρώο Αθλητών/τριών Ποδηλασίας.
Το κόστος της εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, ανά εκπαιδευόμενο, και
θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά
στο email ccf@cytanet.com.cy. Tο αντίτιμο για παρακολούθηση της εκπαίδευσης θα πρέπει να
καταβληθεί με κατάθεση ή έμβασμα στο λογαριασμό της Κ.Ο.ΠΟ.
ΟΝΟΜΑ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
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BIC: HEBACY2N
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ
Λεωφόρος Στροβόλου 140, 2042 Στρόβολος
Η απόδειξη της κατάθεσης ή του εμβάσματος να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά.
Όσοι/ες υποβάλουν αίτηση και δεν γίνουν δεκτοί/ες θα τους επιστραφεί το ποσό που κατέβαλαν.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2021.
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