EEVL KUTSEEKSAMITE TOIMUMINE JA KUTSE TAASTAOTLEMINE
INFOLEHT
Eesti Võimlemisliit kuulutab välja dokumentide vastuvõtmise 3 – 7. taseme kutseeksamite sooritamiseks ning kutse
taastaotlemiseks järgmistel aladel:
➢
➢
➢

aeroobika ja rühmatreeningud
vesiaeroobika
võimlemine

TÄHELEPANU! Alates 01.01.2019 on kutse taotlemisel (esmane ja taseme tõstmisel) ning taastaotlemisel vajalik
kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

Kutse taotlemine toimub ainult läbi Spordiregistri (www.spordiregister.ee/admin ), mille süsteemi saab siseneda IDkaardi, Mobiili-ID või pangakoodide kaudu. Esmalt tuleb teha keskkonnas oma profiil ja seejärel laadida üles järgnevad
dokumendid:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

avaldus- täidetakse süsteemis küsimustele vastates
koopia passist või ID kaardist
koopia kesk- ja kõrgharidust tõendavast dokumendist
koopiad koolitust tõendavatest dokumentidest
maksekorraldus kutse andmise tasu maksmise kohta
CV

Dokumentide esmase läbivaatamise teostab ainult Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.
Vaata ka KUTSE TAOTLEMISE JUHENDit!

Kutse taastaotlemisel tuleb esitada Spordiregistri keskkonnas koolituste tunnistused vähemalt 60 tunni erialase
koolituse läbimise kohta 4 viimase aasta jooksul, kontrollida üle olemasolev profiil ning lisada maksekorraldus.
Kutse andmise tasu (kehtivad ka kutse taastaotlemise ja teooria korduseksami puhul) palume tasuda Eesti Võimlemisliidu
arveldusarvele: Swedbank A/A EE142200221002104505
Abitreener, EKR 3
Nooremtreener, EKR 4
Treener, EKR 5
Vanemtreener, EKR 6

40.00 €
47.00 €
56.00 €
72.00 €

Praktiliste oskuste korduseksami puhul tasuda 50% kutse andmise tasust. Arve soovist palume aegsasti teada anda
EEVLi sekretariaadile aadressil eevl@eevl.ee. Kutse andmise tasu ei tagastata vastavalt kutse andmise korra punktile
6.2.3.
Eksamitele lubatakse neid, kes on vähemalt 17 ja pool aastat vanad, vastavad soovitud taseme taotlemiseks kehtestatud
nõuetele ning on läbinud vajalikus mahus koolitused, mis on tõendatud tunnistustega või mille koolitustunnid on alaliidu
poolt otse Spordiregistrisse üleslaetud. Kutsekomisjoni otsus eksamile ja taastaotlemisele lubamise kohta saadetakse
pärast Kutsekomisjoni koosolekut (19.02.2019).
Dokumentide esitamise tähtaeg: 3. veebruar 2019
Teooriaeksam: Teooriaeksam: 6. märts 2019 ajavahemikus kell 14.30-16.30 või 8. märts 2019 ajavahemikus kell
15.00-17.00 aadressil Räägu 49, Tallinn (TLÜ õppehoone)
Praktilised eksamid:
Aeroobika ja rühmatreeningud – 15. märts 2019 aadressil Pärnu mnt. 139 C (Spordiklubi Sparta)
Võimlemine – 9.-22. märts 2019 (supervisioon eksamikomisjoniga või videosalvestiste esitamine)
Järgmine võimalus dokumentide esitamiseks kutseeksamite sooritamiseks ja kutse taastaotlemiseks on 2019. a
augustis/septembris.
LISAINFORMATSIOON

