Trydent, 15 listopada 2017 r.
W nawiązaniu do pytania o krótkoterminowe wykonywanie zawodu instruktora narciarstwa przez
obcokrajowców przesyłamy poniżej dokumentację, jaką należy przesłać do biura Infrastruktury i Zawodów
Sektora Turystycznego (esercizio.temporaneo@provincia.tn.it). Prosimy przesłać całą dokumentację w
jednej wiadomości e-mail, aby usprawnić procedurę.
1. Dowód osobisty: Kopia ważnego dowodu osobistego lub paszportu kandydata.
2. Licencja: Kopia licencji instruktora narciarstwa kandydata, ważnej przynajmniej na sezon 2017/2018.
3. Znajomość języka włoskiego: Oświadczenie napisane przez kandydata po angielsku lub włosku
stwierdzające, że kandydat posiada podstawową znajomość języka włoskiego niezbędną do
wykonywania zawodu w Trydencie. (załącznik poniżej)
4. Formularz dostępny na stronie prowincji: Dostępny do pobrania pod następującym LINKIEM.
Proszę zwrócić uwagę przy zaznaczaniu pustych pól w formularzu, zwłaszcza w dwóch następujących
przypadkach:
a. Proszę nie zaznaczać pola poniżej, jeśli nie posiadają Państwo tego dokumentu. Biuro Turystyki
uzna za odpowiednik ważnej licencji instruktora:
□ zaświadczenie od właściwych organów potwierdzające, że kandydat posiada kwalifikacje do pracy jako instruktor
narciarstwa w państwie członkowskim oraz że był uprawniony do wykonywania zawodu w momencie wystawienia
zaświadczenia (artykuł 10, paragraf 2, sekcja b) dekretu ustawodawczego nr 206/2007);

b. Proszę nie zaznaczać pola poniżej, jeśli nie posiadają Państwo licencji instruktora wysokiego
stopnia (instruktor PZN i wyżej):
□ zaświadczenie dotyczące szkolenia podjętego w celu uzyskania wyższych kwalifikacji lub uprawnień wyższego
stopnia niż posiadane (artykuł 11, paragraf 4, sekcja d) dekretu ustawodawczego nr 206/2007);

5. Ważne ubezpieczenie indywidualne: Zaleca się wysokość polisy (sumę ubezpieczenia) w kwocie 500
000 euro lub jej równowartość w złotych. Kwota ta nie jest obowiązkowa. Z drugiej strony jednak każdy
instruktor narciarstwa ma obowiązek posiadać odpowiednie ubezpieczenie na okres, w którym będzie
pracować w Trydencie. Ubezpieczenie musi być załączone w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem na
włoski lub angielski (jeśli to konieczne).
6. Zaświadczenie o niekaralności: Zaświadczenie wskazujące, że na kandydacie nie ciążą obecnie żadne
zarzuty. Akceptowana jest kopia ręcznie wypełnionego dokumentu z pieczęcią, jak również wersja
online z podpisem elektronicznym. Dokument można złożyć w języku angielskim, a jeśli dokument jest
po polsku, należy dołączyć również tłumaczenie na angielski lub włoski (może być napisane przez
kandydata). (załącznik poniżej)
7. Doświadczenie zawodowe: Ocena wystawiona po angielsku lub włosku przez pracodawcę
zaświadczająca, że kandydat pracował jako instruktor narciarstwa. Ewentualnie dokumentacja płacowa.
Ważne, aby te dokumenty potwierdzały, że kandydat pracował jako instruktor narciarstwa. (załącznik
poniżej)
8. Zaświadczenie o podjęciu szkolenia w celu uzyskania wyższych kwalifikacji:
Jeśli Państwa instruktorzy nie mają najwyższego stopnia licencji i chcą pracować w trybie wolnego
strzelca w Trydencie, MUSZĄ podjąć proces szkoleniowy w celu uzyskania tytułu instruktora PZN. SITN
wystawi wymagane zaświadczenie natychmiast po zarejestrowaniu się na kurs.
Poniżej zamieszczamy informacje, które należy przesłać do SITN, aby zapisać się na kursy i uzyskać
podpisane zaświadczenie:
a. Imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail
b. Potwierdzenie ostatniego stopnia kwalifikacji – kopia legitymacji Pomocnika Instruktora PZN,
Instruktora SITN, instruktora rekreacji, instruktora sportu
c. Opis kurs, na który zapisał się kandydat
d. Potwierdzenie zapłaty (PLN 20)
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Biuro SITN PZN: tel. (12) 6361775, 6362930 lub e-mail: biuro@sitn.pl
Jeśli Państwa instruktorzy nie posiadają najwyższego stopnia i nie rozpoczną kursu szkoleniowego w
celu uzyskania wyższych kwalifikacji, mogą pracować w Trydencie wyłącznie w szkole narciarstwa. W
obu przypadkach dozwolone jest tymczasowe wykonywanie zawodu (w trybie wolnego strzelca lub w
ramach szkół narciarstwa w Trydencie) nie dłużej niż przez 7 tygodni.
Jeśli Państwa wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymają Państwo pozytywną odpowiedź zwrotną drogą
elektroniczną. Nie otrzymają Państwo żadnego zaświadczenia, lecz imię i nazwisko instruktora zostanie
dodane do bazy danych. Dostęp do tej bazy danych będą miały wyłącznie lokalne władze w celu weryfikacji
nazwisk instruktorów.
Aby usprawnić procedurę, proszę przesłać listę instruktorów, którzy wyślą formularz, oraz w jakich
tygodniach będą pracować w Trydencie. Proszę dopilnować, aby instruktorzy, którzy przyjadą w grudniu,
przesłali formularz w trybie pilnym.

Załączniki: przykłady wspomnianych wyżej dokumentów
Znajomość języka włoskiego:

Bielsko Biała 12.11.2017
Michał XXXX
XXXXXXXXX
Bielsko-Biała
Polska
Oświadczam, że posługuję się językiem włoskim w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy w zwodzie
instruktora narciarstwa w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Michał XXXX
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Zaświadczenie o niekaralności:
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Doświadczenie zawodowe:

Data: 30.10.2017
XXX
XXX
XX Warszawa Poland
Logo firmy
Adres firmy
Certyfikat o uzyskanym doświadczeniu
Szkoła XXX, jedna z największych szkół narciarstwa w Polsce, członek PZN (Polskiego Związku Narciarskiego),
szkoła narciarstwa z licencją A na sezon 2017/2018.
Jako XXX odpowiadamy za program narciarski podczas imprez narciarskich organizowanych przez XXX.
Chcielibyśmy potwierdzić certyfikaty XXXX INSTRUKTOR PZN, ponieważ instruktorka narciarstwa spełniła
wszystkie wymagania, aby uczyć w szkole XXX. Ma 8-letnie doświadczenie i wykonuje zawód w XX od
2013 r.
XX
Pieczątka firmowa oraz podpis przedstawiciela firmy
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