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Konkurs - Trener Juniorów 

 

Tyski Klub Golfowy (TKG) zaprasza do udziału w konkursie na Trenera Juniorów na rok 2022. 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie ofert zgodnie z poniższymi kryteriami do dnia 

15.11.2021 r.  na adres korespondencyjny: 

Tyski Klub Golfowy 
Ul. Boczna 4 
43-100 Tychy  
 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 19.11.2021. Przewodniczący Komisji Konkursowej 

dostarczy zaklejone koperty z ofertami na spotkanie Rady Klubu. W godzinach od 18.00 do 20.00 

kandydaci, którzy złożyli ofertę, proszeni są o dostępność pod podanym numerem telefonu 

udostępnionym w danych personalnych. 

Wybór oferty odbędzie się zgodnie z wynikiem tajnego głosowania wśród członków Rady Klubu po 

indywidualnym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją. Wynik głosowania zostanie przekazany 

Zarządowi TKG. 

Decyzja Rady Klubu zostanie przekazana kandydatom mailowo lub telefoniczne w dniu 22.11.2022 r. 

 

Wymagania: 

 

 uprawnienia do prowadzenia zajęć nauki gry w golfa 

 wiedza i doświadczenie zdobyte w turniejach golfowych 

 referencje potwierdzające kompetencje w formie opinii trenerów, klubów golfowych itp. 

 empatia, umiejętność pracy z dziećmi 

 ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

 wiek do 65-go roku życia 

 

Obowiązki Trenera: 

 

 100 godzin zajęć praktycznej nauki gry w golfa (od 10 stycznia do 31 października 2022 roku) 

 Minimum 10 wyjazdów treningowych na dowolne pole golfowe w Polsce w ciągu sezonu 

 Organizacja i udział w obozie treningowym w okresie wakacyjnym 

 Organizacja konkursów i turniejów wewnętrznych lub z innymi Klubami Juniorskimi 

 Minimum 2 wyjazdy na turnieje golfowe organizowane w ramach PZG 

 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem symulatora gry  

 Promocja w social mediach, promowanie gry w golfa 

 Bieżący kontakt i spotkania z rodzicami 

 Pozyskiwanie nowych juniorów 
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Zawartość oferty: 

 Dane personalne wraz z adresem korespondencyjnym 

 Harmonogram zajęć od 10 stycznia do 31 października 2022 roku 

 Plan prowadzenia zajęć z podziałem na rodzaje treningu  

 Nazwa pola golfowego, na których odbywać będą się treningi wyjazdowe, wraz z 

potwierdzeniem możliwości rozegrania rundy – harmonogram wyjazdów 

 Listę turniejów organizowanych w ramach PZG, w których będą mogli uczestniczyć juniorzy 

TKG z odpowiedzialnością trenera za ich zrealizowanie 

 Proponowaną kwotę netto za świadczone usługi w przeliczeniu na godzinę zajęć oraz dzień 

wyjazdowy 

 

Kryteria oceny: 

 Uprawnienia do prowadzenia nauki gry w golfa i zdobyte doświadczenie 

 Referencje 

 Cena za świadczoną usługę 

 Zaproponowany harmonogram zajęć z uwzględnieniem wyjazdów na pola golfowe 

 Atrakcyjność oferty 


