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Výstup ze studia:
Na základě studia a úspěšného složení závěrečných zkoušek získá účastník „Osvědčení
o absolvování rekvalifikačního kurzu“ a diplom. Pověření s celostátní platností k vydávání
dokladů po ukončení rekvalifikace udělilo naší organizaci Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky. Kurzy instruktorů fitcenter organizujeme od roku 1992.
Platnost stávající akreditace je do 19. 11. 2018 (platnost akreditace musíme obnovovat
povinně jednou za 3 roky, platnost námi udělené kvalifikace je časově neomezená).

Využití kvalifikace v praxi:
Na základě vydaného „Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu“ můžete:
pracovat ve fitcentrech jako odborný instruktor
požádat o vydání živnostenského listu pro:
o poskytování tělovýchovných a sportovních služeb - v praxi tak
můžete pracovat jako osobní trenér, fitness-wellness konzultant,
konzultant životního stylu.
pozitivně ovlivňovat kvalitu svého života i života své rodiny.

Podmínky přijetí ke studiu:
Ke studiu se může přihlásit každý zájemce starší 18 let. Přijetí není podmíněno
předchozím vzděláním či praxí.

Kombinovaná forma studia:
Studium lze zahájit kdykoli během roku, není vázáno na žádný předem stanovený
termín. Vstupní konzultace může proběhnout v den, kdy se rozhodnete studium
zahájit nebo v kterýkoli další, pro vás výhodný, termín. Délka studia je též
individuální, vychází z možností a podmínek studenta.
Školení probíhá na základě individuálního studijního plánu, který je se studentem
sestaven během vstupní konzultace v souladu s jeho časovými možnostmi a reálnými
schopnostmi. Při zahájení studia obdrží posluchač moderně koncipované učební
texty, které přináší ucelený systém informací, nezbytných pro dlouhodobě úspěšnou a
kvalitní práci v oblasti fitness a wellness. Jsme jediným centrem školení, které
zpracovalo a dává studentům skutečně kvalitní učební texty (naše náklady na vydání
jedné sady textů činí zhruba 3 500,- Kč).

Cena studia:
Cena studia pro rok 2014 je stanovena na 10 000,- Kč (zahrnuje učební texty,
vstupní konzultaci, dohodnuté průběžné konzultace, závěrečnou zkoušku, osvědčení).
Platba musí proběhnout před zahájením studia. Poplatek za studium se obvykle platí
při vstupní konzultaci. Student obdrží příjmový doklad o provedení platby. Je možná
i bezhotovostní platba pomocí faktury nebo přímo na naše bankovní konto (je nutné
dopředu projednat).
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Učební texty (stručný přehled základních učebních textů):
Cvičení ve fitcentrech (170 stran), autor Dr. Vladimír Kolouch.
Tvorba cvičebních programů (170 stran), autoři Dr. Vladimír Kolouch, Hana
M. Roberts, Lenka Kolouchová
Výživa a tělesná zátěž (137 stran), autorka Hana M. Roberts (Nový Zéland)
Anatomie (110 stran), autoři Dr. Vladimír Kolouch, Jan Kohout, MD. (USA)
Další učebnice v návaznosti na potřeby studenta (na základě poznatků,
získaných při vstupní konzultaci).
Učební texty jsou průběžně doplňovány nejnovějšími informacemi z domácí
i zahraniční odborné literatury a Internetu. Nejsou volně prodejné, jsou pouze
součástí našeho kombinovaného studia a jsou plně chráněny autorskými právy.
Připravujeme nástavbové a rozšiřující moduly vzdělávání pro oblasti fitness
a wellness, které budou navazovat na tyto základní učební texty. Cena těchto modulů
vzdělávání bude pro naše absolventy výrazně příznivější oproti dalším zájemcům.

Bližší informace o studiu:
Aktualizované informace o studiu najdete na naší Internetové stránce
http://www.fitnet.eu/
v sekci „Akreditované kurzy“, nebo na stránce
http://www.fitnet.cz/ v sekci „Vzdělávání“. Informace rádi poskytneme telefonicky
na výše uvedeném telefoním čísle. Po úspěšném ukončení kurzu se absolvent
automaticky stává součástí moderního doškolovacího systému, zahrnujícího odborné
publikace, rozšiřující kurzy a moduly kontinuálního vzdělávání.

Jak se přihlásit ke studiu?
V okamžiku, kdy se rozhodnete získat kvalifikaci „Instruktor fitcentra“, není nutné
žádné velké „papírování“ nebo čekání na nějaký vzdálený termín. Posuďte své časové
možnosti, určete si termín, kdy můžete absolvovat vstupní konzultaci, zavolejte nám
na níže uvedené telefonní číslo, případně nám pošlete e-mail nebo nám napište dopis.
Informujte nás oficiálně o svém zájmu zahájit studium a navrhněte termín (datum a
hodinu) vstupní konzultace (může se uskutečnit v kterémkoli měsíci roku, ve všední
dny i v sobotu nebo v neděli). Telefonicky se můžeme na termínu, hodině a místě
vstupní konzultace domluvit ihned, na dopis či e-mail vám ihned odpovíme a vámi
navržený termín buď potvrdíme, nebo navrhneme jiný (většinou jej potvrzujeme).
Zároveň Vám upřesníme místo konání konzultace. To je vše. V domluvený den
a hodinu přijedete do našeho pracoviště v Modřicích u Brna, Hybešova 853 a zde
absolvujete vstupní konzultaci. Tím je studium formálně zahájeno. Jste zařazeni do
našeho komplexního systému celoživotního vzdělávání. Kontaktovat nás můžete:
Telefonicky

774 047 770
Elektronickou poštou:

kolouch@fitnet.eu nebo vkolouch@gmail.com
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