
RAZPIS: usposabljanje KIDS HOOPING inštruktorjev 
 
 

Več-dnevno intenzivno usposabljanje za KIDS hooping inštruktorja pokriva: 
Modul A – sproščeno vrtenje ter osnovni, napredni in nadaljevalni »on body« in »off body« triki  
Modul C – vodenje KIDS hooping skupinske vadbe za otroke in rojstnodnevnih kids hooping zabav  
Modul A mora vsak kandidat opraviti »on-line« pred začetkom modula C, modul C pa bo potekal v 
Ljubljani. 
 

Termini: Modul C bo potekal 17. - 19. oktober 2014 (vikend) 
 

Lokacija tečaja: Ljubljana 
 
Kratka vsebina: 

 osnovni hooping triki in napredni hooping triki 

 sproščeno vodenje med vretenjem obroča 

 izvedba več kot 60 različnih trikov in vaj za otroke 

 20 zabavnih iger z obročem 

 varnost med vadbo 

 metodika učenja vaj in iger 

 kako kombinirati vaje in priprava KIDS hooping vadbe; večstopenjske vaje 

 nasveti, ki olajšajo vodenje hooping vadbe v praksi 
 
 
Predavatelj: Tečaj bo potekal pod vodstvom Sashe Kenney, ustanoviteljice Hoola Nation, enega 
izmed vodilnih podjetij, ki ponuja hooping vadbo za odrasle in otroke v Veliki Britaniji. Sasha je 
licencirana inštruktorica aerobike in hoopinga, zadnja štiri leta polno zaposlena z vodenjem hooping 
vadbe. Do zdaj je vodila že v več kot 120 fitnesih in šolah ter v tem času razvila svoj fitnes hooping 
program, ki se je izkazal za izjemno efektivnega in popularnega. V Veliki Britaniji usposablja nove 
hooping inštruktorje in trenutno širi svoje znanje tudi zunaj meja britanskega otoka. V letu 2011 je 
pretekla 42 km dolg londonski maraton in medtem ves čas vrtela obroč okoli pasu, letos pa ji je uspel 
neverjetni podvig, in sicer je londonski maraton pretekla v neverjetnih 5 urah in 5 minutah medtem, 
ko je ves čas vrtela obroč okoli pasu in se tako vpisala v Guinessovo knjigo rekordov. 
 
 
Pogoji za vpis: Polnoletni kandidati, ki so se vsaj štirikrat udeležili hooping vadbe. 
 
Komu je namenjeno izobraževanje?  

 vsem rekreativcem, ki jih to zanima in imajo smisel za delo z otroki 

 prof. športne vzgoje 

 inštruktorjem fitnesa, aerobike, ...  

 športnim trenerjem, osebnim trenerjem 

 vsem, ki bi želeli razširiti svojo ponudbo tudi na tem področju 
 

Cena izobraževanja: 395 € 
Popusti: plačilo do 10. 6. 2014  je cena izobraževanja 345 € 
    plačilo do 10. 9. 2014 je cena izobraževanja 375 € 
 
 



Obstoječi Hoola Nation inštruktorji (ki so modul A in B že opravili): 180 €  
Popusti: plačilo do 10.6.2014 je cena modula C 145 €  

   plačilo do 10.9.2014 je cena modula C 165 € 
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94 člena ZDDV-1 (nismo zavezanci za DDV). 
Možno je plačilo na dva obroka, za več informacij nas kontaktirajte na: info@inergija.si 

 
V ceno je všteto:  
Pisno gradivo (z vključenim pisnim programom za prve ure vodenja), uporaba potrebnih rekvizitov, 
predavatelj, sadje, Hoola Nation diploma, vodenje in organizacija izobraževanja, … 
 
POZOR!! 
Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami! 
(Zadnji rok prijav in plačil je 1.10.2014 oz. ob zapolnitvi prostih mest.) 
 
 
Način prijave in plačila: 
Prijavite se na info@inergija.si. 
Prijavnico in podatke za plačilo tečaja prejmete ob prijavi na mail. Šele, ko nam pošljete potrdilo o 
plačilu, je vaše mesto na tečaju zagotovljeno in prejmete geslo za dostop do vsebin za opravljanje 
modula A. 
 
Podrobnejše informacije: 
Po prejetju vaše prijave in plačila, vam bomo posredovali še vse podrobnejše informacije o samem 
usposabljanju, lokaciji izvedbe usposabljanja, časovnih terminih, ...  
 
 
VSE DODATNE INFORMACIJE: lahko dobite na 070 839 386 ali info@inergija.si (Ines) 
 
www.inergija.si 
www.hoolanation.co.uk 
 
 

mailto:info@inergija.si
mailto:info@inergija.si
mailto:info@inergija.si
http://www.inergija.si/
http://www.hoolanation.co.uk/

