STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA
QIGONG-LECĄCY ŻURAW im. LIU ZHONGCHUNA
Kodeks Instruktora QIGONG-Lecący Żuraw
§1
Powoływanie
1. Instruktorem QIGONG-Lecący Żuraw może zostać osoba, która jest członkiem
Stowarzyszenia, ma uregulowane zobowiązania w stosunku do Stowarzyszenia i zdała
egzamin instruktorski.
1. Potwierdzeniem uprawnień jest dyplom instruktorski.
2. Egzamin przeprowadza komisja złożona z minimum 3 członków Rady Starszych
przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia .

oraz

3. Uprawnienia instruktorskie wydawane są na określony czas.
4. Instruktor ubiegający się o przedłużenie uprawnień zobowiązany jest uczestniczyć co
roku, w co najmniej jednym obozie, lub warsztacie organizowanym przez Zarząd
Stowarzyszenia.
5. W uzasadnionych wypadkach Rada Starszych może wnioskować o przedłużenie

uprawnień bez egzaminu kontrolnego, lub o wydanie uprawnień bezterminowych.
§2
Obowiązki
1. Instruktor zobowiązany jest do prowadzenia zajęć QIGONG-Lecący Żuraw.
2. Instruktora obowiązuje godne reprezentowanie Stowarzyszenia i przestrzeganie
uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Instruktor zachowuje czystość formy, oraz nauki Mistrza Liu Zhongchuna
i nie modyfikuje ich.
4. QIGONG nie jest zawodem. Instruktor traktuje prowadzenie zajęć niezarobkowo, to
znaczy QIGONG nie jest podstawowym źródłem jego utrzymania.
5. Instruktor stale doskonali umiejętności i pogłębia wiedzę z zakresu QIGONG.
6. Instruktor jest zawsze gotów poddać się weryfikacji ze strony innych instruktorów.
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7. Instruktor zobowiązany jest do przekazania Zarządowi informacji o miejscu i czasie
prowadzenia zajęć oraz do aktualizacji tej informacji.
§3
Prawa

1. Instruktor posiada prawa członka określone w Statucie Stowarzyszenia.
2. Instruktor ma prawo prowadzić zajęcia (grupy ćwiczących) celem nauczania
i praktykowania QIGONG-Lecący Żuraw wg nauki Mistrza Liu Zhongchuna.
3. Instruktor może organizować spotkania, które mają służyć doskonaleniu formy,
promocji OIGONG-Lecący Żuraw oraz integracji członków Stowarzyszenia
w jego środowisku.
4. Działania instruktora na rzecz QIGONG-Lecący Żuraw są wspierane przez
Stowarzyszenie.
5. Zajęcia i spotkania QIGONG-Lecący Żuraw organizowane przez instruktora są
promowane przez Stowarzyszenie na własnej stronie www, mediach
społecznościowych i innych środkach przekazu.
§4
Odwoływanie

1. Wnioskować o odwołanie może Rada Starszych, Zarząd Stowarzyszenia, lub grupa co
najmniej trzech instruktorów.
2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składany jest do Zarządu Stowarzyszenia,
który przekazuje sprawę do rozpatrzenia Radzie Starszych.
3. Instruktora odwołuje Rada Starszych oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia, po
rozpatrzeniu wniosku, przy zachowaniu prawa do obrony.
Dźwirzyno, wrzesień 2017 r.
za Prezydium Rady Starszych
Tomasz Milewski
Kodeks Instruktora Stowarzyszenia Promocji Zdrowia
QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna
został zatwierdzony Uchwałą Nr 7/ Walnego Zgromadzenia
z dnia 14 kwietnia 2018 roku
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