KOULUTUSTA HÄMEEN ALUEEN
SEUROILLE ja SEURATOIMIJOILLE
9 – 10.2.2013
Aika:
Paikka:

9 – 10.2.2013
Kuntoutumiskeskus Apila Reumantie 6, 36200 Kangasala

LA 9.2.2013
1. KURSSI EA1 –koulutus, kouluttaja Merja Koskinen

10.00 – 18.00

Kurssilla on mahdollista suorittaa EA1-kurssi (16 tuntia)
EA1-kurssi käsittää sekä lauantain että sunnuntain.

Hinta 100 e (sis
ruokailut)

Muistattehan, että kunkin kurssin voi päivittää yhden kerran kolmen vuoden välein, mikäli
haluaa pitää korttinsa voimassa. Jos olet jo käynyt kerran päivityksessä, sinun tulee
osallistua uudelleen koko kurssille. Päivityspäivämäärät löytyvät saamastasi SPR:n kortista.
EA1-kurssi on pakollinen monissa hevosalan ammateissa ja suotavaa ratsastuskilpailujen
järjestäjille. Kurssiohjelma ohjelma noudattaa SPR:n kurssien koulutusohjelmia painottuen
hevosharrastukseen. Ilmoittautuneiden minimimäärä on 10 henkeä.
2. KURSSI Kerho-ohjaajan peruskurssi, Teresa Tuominen
Vaatimuksena 14 vuoden ikä.
3. KURSSI Equipe-tulospalvelu ohjelman peruskurssi, kouluttaja Marja Nuuttila

10.00 – n. 18.00
Hinta 65 e (sis ruokailut
ja materiaalin)
9.30 – n. 17.00

Käydään läpi Kipan käyttö sekä este- ja koulukisat, soveltuu myös seurakisojen pitäjille
eikä aikaisempaa kokemusta Kipasta tai Equipesta tarvitse olla.
HUOM ! ota oma kannettava mukaasi

Hinta 60 e

4. KURSSI Turvallisuuspäällikkö, kouluttaja Reijo Suutari
Koulutus on tarkoitettu kilpailujen järjestäjille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Alue- ja
sitä vaativammissa kilpailuissa koskien kaikkia lajeja on nimettävä erikseen
turvallisuuspäällikkö.

9.30 – 11.30
Hinta 30 e

5. KURSSI Kilpailun järjestäminen ja vapaaehtoisten motivointi, Ari Eriksson, Anni Kallio
ja Irmeli Heliö

12.30 – 16.00
Hinta 30 e

SU 10.2.2013
6. KURSSI EA1 –koulutus jatkuu sekä samalla päivitys (8h) EA1 tai EA2-kursseja.
Sunnuntain ensiapuohjelmaan voivat osallistua vuonna 2010 suoritettujen EA1 tai EA2kurssien päivittäjät.
7. KURSSI Kerho-ohjaajan jatkokurssi, Teresa Tuominen
vaatimuksena peruskurssin suorittaminen ja vähintään vuoden kokemus kerhon tms.
pitämisestä. Ilmoittautuessasi ilmoita myös paidan koko!

10.00 – 18.00
Päivittäjät 50 e (EA1
osallistujien maksu
sisältyi la hintaan)
9.00 – 17.00
Hinta 65 e

8. KURSSI Equipe jatkokurssi, Marja Nuuttila

10.00 – n. 15.00

Käydään läpi ATU-ajanottolaitteiston kasaus ja käyttö estekisojen tulospalvelussa,
maksuturva, Kipa ja kanslia ym. Equipen erityiskysymyksiä tarpeen mukaan.

Hinta 60 e

9. KURSSI Jäsensihteeri koulutus, kouluttaja Kaisa Kujala
Ohjelma: Sporttirekisteri, jäsensihteerin tehtävät ja haasteet, seuran toiminta
jäsensihteerin näkökulmasta, kokemuksia jäsensihteerin tehtävistä

12.00 – 14.00
Hinta 15€ (sis.
koulutusmateriaalin)

Kohderyhmä: Tapaaminen on avoin kaikille ratsastusseurojen jäsensihteereille, sekä
jäsensihteeriksi aikoville.

KAIKKIEN KURSSIEN HINTAAN (HUOM! myös puolen päivän kurssien) sisältyy kurssimateriaalit, lounas
herkullisesta noutopöydästä ja koko päivän kursseihin myös aamu- ja iltapäivä kahvi.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET
Lomakkeella joka löytyy Hämeen Alueen nettisivuilta www.ratsastus.fi/hame, viimeistään
27.1.2013. Ilmoittautumislomake tulee nettisivuille tammikuun toisella viikolla.
MAJOITTUMINEN
Mahdolliset majoitukset jokainen varaa itse. esim. Scandic Hotelli Tampere,
www.scandichotels.fi/tampere
TIEDUSTELUT
Aluesihteeri Kaisa Kujala(kaisa.kujala@ratsastus.fi) tai Marja Nuuttila 050 323
6763/marja.nuuttila@phnet.fi (arkisin 8 -16).
Kaikki KURSSIMAKSUT maksetaan etukäteen viimeistään 4.2.2013 Hämeen Ratsastuksen
tilille 202818-130868, viitteeksi osallistujien nimet ja kurssit. No show- ja ilmoittautumisajan
jälkeen perutut peritään täysimääräisinä. Kursseille on sekä minimi- että maksimimäärä,
joten varmista paikkasi ilmoittautumalla nopeasti.

TERVETULOA !

