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POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI 
POLISH MUAYTHAI FEDERATION 

member of:  

International Federation of Muaythai Amateur (IFMA) – member of SPORTACCORD 

European Muaythai Federation (EMF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURS INSTRUKTORA SPORTU MUAYTHAI 2018 

Informacje  

 

Jedyna możliwość zdobycia uprawnień instruktorskich IFMA/EMF w 

Polsce 

 

Główny prowadzący kursu Rafał Simonides Interkontynentalny Mistrz 

Świata Muaythai, posiadacz 13 stopnia Khan, trener Kadry Polski 

Muaythai oraz Kai Taweemuang Mistrz z Tajlandii 
 

 

Termin: 

 

11-17 czerwca 2018 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowo-Szkoleniowy  

MARATON 

36-042 Lubenia 618 

k/Rzeszowa 

woj. Podkarpackie 

 

Wymagania: 

- ukończone 18 lat, 

- co najmniej średnie wykształcenie, 

- zaświadczenie z KRS o niekaralności, 
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- zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w kursie, 

- ubezpieczenie na czas trwania kursu należy zakupić samodzielnie, 

- polecenie z klubu macierzystego (a dla osób niezrzeszonych w żadnym klubie) 

polecenie od innego zaprzyjaźnionego klubu, 

- dwa aktualne zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość) 

- udokumentowany staż w muaythai zaświadczający o stażu treningowym, dodatkowym 

(nieobligatoryjnym) atutem są informacje o karierze zawodniczej (przebytych walkach), 

staż jest oceniany i rozpatrywany indywidualnie przez Komisję Szkolenia i Stopni, 

- należy zabrać ze sobą sprzęt do treningów (rękawice, ochraniacze itd.). 

 

Koszty: 
 

Koszt kursu to 1700 zł (zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe koszty szkolenia) oraz 

200 zł koszt legitymacji IFMA/EMF. 

 

Legitymację IFMA/EMF kursant otrzymuje po zdanym egzaminie praktycznym i 

teoretycznym. 

 

Niezwłocznie po zakwalifikowaniu na kurs wymagana jest zaliczka w kwocie 500 zł. 

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona decyduje więc kolejność 

przelewów/zgłoszeń. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją miejsca. Zaliczka 

nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu. 

  

Dane do przelewu zaliczki: 

Polskie Zrzeszenie Muaythai 

Al. Kijowska 35/39 

30-079 Kraków 

Konto: 

PKO BP 

37 1020 2906 0000 1302 0308 1551 

Tytułem: imię i nazwisko – zaliczka na kurs 

 

 

Pozostała część kwoty powinna być przelana do dnia 6 czerwca 2018 roku. 200 zł 

tytułem legitymacji IFMA/EMF powinno być opłacone gotówką w pierwszym dniu 

kursu.  
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Procedura rozpatrywania wniosku: 
 

Osoba zainteresowana udziałem w kursie przesyła skan wniosku na kurs oraz 

dokumenty, które dokumentują jego staż w muaythai lub innych sportach walki 

(dyplomy z zawodów, ukończonych kursów, zaświadczenia z klubu itp. itd.). Oryginały 

dokumentów należy zabrać ze sobą na kurs. Po pozytywnym rozpatrzeniu przez 

Komisję Szkolenia i Stopni (zazwyczaj do 3 dni roboczych) dana osoba jest 

kwalifikowana bądź nie na kurs.  

 

Po e-mailowym otrzymaniu pozytywnej decyzji należy niezwłocznie przelać zaliczkę. 

Dopiero przelew zaliczki gwarantuje miejsce na kursie. 

 

Wszelką dokumentację odnośnie kursu należy przesyłać na następujący adres e-mail: 

biuro@muaythai.pl 

 

Organizator w przypadku zbyt małej liczby osób zastrzega sobie prawo przeniesienia 

kursu na inny termin. 
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