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KOMUNIKAT 8/2018 
 

 Polski Związek Taekwon-Do  ogłasza nabór na stanowisko Trenera 

Reprezentacji Polski Taekwon-Do (kobiet - 2 wakaty, mężczyzn – 1 wakat)  

na lata 2018-2019. 

 

Przy powoływaniu na stanowisko Trenera Reprezentacji brane są pod uwagę niżej 

wymienione kryteria: 

- posiadanie minimum uprawnień trenera klasy II w Taekwon-Do (minimum 

wykształcenie średnie), 

- posiadanie stopnia mistrzowskiego min. IV Dan Taekwon-Do, 

- wieloletni udokumentowany dorobek szkoleniowy w kategoriach indywidualnych  

w zawodach rangi MŚ, ME i MP (w pierwszej kolejności wyniki w kategorii 

seniorów, następnie w kat. juniorów) i doświadczenie w pracy  

z zawodnikami najwyższej klasy. 

- przedstawienie zaświadczenia, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale 

XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137,  

z późn. zm.4) 

- nienaganna postawa etyczno-moralna,  

- zainteresowanie międzynarodowym współzawodnictwem sportowym  

w Taekwon-Do (uczestnictwo), 

- umiejętności organizacyjne, 

- dyspozycyjność. 
 

 Wszystkich zainteresowanych trenerów pracą na stanowisku Trenera 

Reprezentacji Polski Taekwon-Do w latach 2018-2019 prosimy o przesłanie swojej 

kandydatury na załączonym druku pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie 

do 15 czerwca 2018 r. na adres: info@pztkd.lublin.pl. W temacie wiadomości e-mail 

należy wpisać: nabór na trenera KN - imię i nazwisko.  

 

 Przewidywane wynagrodzenie trenera będzie wynosiło 200 zł/dziennie 

brutto za dzień pracy na zgrupowaniach Reprezentacji i zawodach mistrzowskich 

(takich jak: ME, MŚ, PE, PŚ). 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem. 

 

Z poważaniem, 

Tadeusz Łoboda 
 


