
Nazwa kursu Cena 

Instruktor Sportu, część Ogólna 

450 zł 

150 zł - samodzielne 
przygotowanie do egzaminu 

pisemnego (kwota za 
udostępnienie materiałów 

szkoleniowych i 
przeprowadzenie egzaminu) 

Kurs instruktora sportu o 
specjalności pływanie 

1700 zł 

 

Kurs instruktora sportu o 
specjalności koszykówka 

1450 zł, 

 

Instruktor Rekreacji Ruchowej, 
część Ogólna 

450 zł, 
samodzielne przygotowanie do 

egzaminu pisemnego 150 zł 
(kwota za udostępnienie 

materiałów szkoleniowych) 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej o specjalności 

samoobrona 

1250 zł 

 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność fitness - 
nowoczesne formy gimnastyki 

1250 zł 

 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność fitness - 

ćwiczenia siłowe 

1250 zł 

 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność jazda 

konna 

1250 zł 

 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność 

hipoterapia 

2700 zł 

 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność golf 

1640 zł 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność gry 

zespołowe 

1200 zł 

 

Kurs instruktora rekreacji 
ruchowej specjalność kolarstwo 

1200 zł 

 

Instruktor Rekreacji Ruchowej 
specjalność  kajakarstwo 

1 800,00 zł 
1 260,00 zł - koszt bez 
wyżywienia i noclegów 

Instruktor rekreacji ruchowej 1800 zł 



specjalność żeglarstwo 

Ratownik na spływach 
kajakowych 

1 800,00 zł 
1 260,00 zł - koszt bez 
wyżywienia i noclegów 

Instruktor rekreacji ruchowej z 
zakresu Nauki pływania 

niemowląt 
1500 zł 

Kurs oprogramowania 
komputerowego w poradnictwie 

dietetycznym/ żywieniowym 
380 zł 

Akademia psychologii w sporcie 2500 zł 

"Niepełnosprawni bliżej"- 
asystent osoby 

niepełnosprawnej 

650 zł 

 

Masaż I stopnia 900 zł 

 

Masaż II stopnia 720 zł 

 

Masaż - specjalizacja 900 zł 

 

Rehabilitacja dzieci i niemowląt 
w oparciu o terapię 
sensomotoryczną 

800 zł 

  

Rehabilitacja pulmonologiczna  
500 zł 

 Fizjoterapia w urazach 
sportowych NOWOŚĆ 

500 zł 

Warsztaty Metodą Weroniki 
Sherborne 

250 zł 

 

Instruktor odnowy biologicznej  1800 zł 

 

Fizjoterapia w SPA i kosmetologii 500 zł 

 

Masaż japoński odmładzający i 
TUI-NA 

 

450 zł 

 

Paryski drenaż modelujący i 499 zł 
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masaż bańką chińską  

 
 

PLASTITERAPIA z elementami 
refleksologii 

 

500 zł 

 

  

Medycyna Dalekiego Wschodu - 
Akupresura i Japoński masaż 

SHIATSU 

 

499 zł 

 

Kinezjotaping – kurs 
podstawowy 

 

1000 zł 

Kinezjotaping – kurs rozwijający 

 
1000 zł 

Funkcjonalna terapia 
powięziowa 

 

1500 zł 

Kurs Masaż Shantala  580 zł 

 

Rehabilitacja pulmonologiczna 

 
500 zł 

Terapia punktami spustowymi 

 
1500 zł 

Podstawy rehabilitacji 
niemowląt i dzieci starszych pod 

kątem neurorozwojowego 
wspomagania 

350 zł 

Taping klasyczny w urazach 
sportowych 

 

900 zł 

Spiralna stabilizacja mięśniowa 

 
1500 zł 

Fizjoterapia w urazach 1000 zł 
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sportowych 

 

  

Szkolenie w dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta  

250 zł (opłata za kurs) 

140 zł (opłata za egzamin) 

  

http://www.certyfikaty.wsg.byd.pl/id,1313/fizjoterapia-w-urazach-sportowych

