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Betalningsblankett
Utbildningsorganisations detaljer:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Land:
Telefonnummer (växeln):

Websida:

Kontaktperson:

E-post:

Direktnummer:

Titel:

Betalningsinformation:
Kredit / Betalkort
Fakturainformation – att ifyllas av center i fullo
nummer:
CVV kod:
Referens
(sista 3 siffrorna på
person:
kortets baksida)
Giltligt från
Faktura
datum:
adress:
Giltligt till datum:
Namn påpå
kortinnehavaren:
Vänligen se till att faktura adressen är densamma som den
Center
registrerade adressen till kortinnehavaren. Genom att fylla i kredit /
sales ledger
betalkort detaljer godkänner du att CYQ kan dra av det belopp som
kod:
du har uppgivit från ditt kredit / betalkort med omedelbar verkan.
Utsago:
Jag bifogar uppgifter för betalning (kreditkort / bifogar en check / begär en faktura *), för
EHFAs ackrediteringsavgift på € 900, som jag förstår, ej återbetalas. Checkar skall
betalas till: Central YMCA Qualifications.
* Stryk det som ej används

Deklaration:
Jag bekräftar att utbildningsorganisationen kommer att sträva efter att uppfylla alla EHFAs
krav för detta program för EHFA ackreditering och att de givna uppgifterna är, såvitt jag
vet, korrekta. Jag bekräftar att jag har läst och accepterar att följa EHFAs riktlinjer för
användningen av EHFAs logotyp när bekräftelse av EHFA ackreditering har mottagits av
EHFA.

Underskrift:
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Datum:

Inledning

Tack för din ansökan till Europeiska Health and Fitness Association (EHFA) för att bli en
EHFA godkänd utbildningsorganisation. När du har avslutat detta ansökningsformulär ska
du returnera det via elektronisk bifogning till ehfa@cyq.org.uk. Vi kommer att bekräfta
mottagandet inom tio arbetsdagar och så snart vi har fått din avgift kommer vi att granska
din ansökan. Vi kommer då tilldela en utvärderare som kommer att kontakta dig för att
ordna ett ackrediteringsbesök.
Observera: Om ni redan är godkända av en oberoende organisation, kommer EHFA att
granska denna befintliga ackreditering på nytt, eftersom detta underlag möjligen kan
användas i stället för att införskaffa direkta bevis som ligger till grund för avtalet och
deklarationen nedan.
Om du behöver ytterligare råd och / eller stöd att fylla i er organisations
ackrediteringsansökan, tveka inte att kontakta EHFA enligt följande:
•
•

Jenny Patrickson, Executive Director, CYQ – telefon 0044-20 7343 1808 eller e-post
j.patrickson@cyq.org.uk
Nick Ward, European Project Manager, CYQ – telefon CYQ 0044-20 7343 1804 eller
e-post n.ward@cyq.org.uk

Bakgrund
EHFA har utsett CYQ att fungera som EHFA Accreditation Unit (EAU) och att arbeta på
uppdrag av EHFA att ackreditera utbildningsorganisationer i hela Europa mot EHFAs
Standarder.
Ackrediteringen har utvecklats för att ge en oberoende utvärdering av yrkesutbildning och
utbildningsprogram för att fastställa att de utvecklar kompetenta människor som uppnår
eller överträffar EHFAs yrkesstandardram som har utvecklats under Eurofit Projektet.
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EHFA Ackrediteringsprocess
Åtgärder krävs innan ackreditering - utbildningsorganisationen kommer att
få en handlingsplan
Utbildningsorganisationen får EHFA Ackrediteringsdokument, mapping dokument,
bedömings strategi och villkor från EHFA

Utbildningsorganisationen avslutar Ackrediteringsdokumenten och går igenom
Mapping dokumenten. Utbildningsorganisationen returnerar de ifyllda
Ackrediteringsdokumenten (på Engelska) till ehfa@cyq.org.uk
(Inklusive registreringsavgift för ackreditering)

EHFA kommer att bekräfta mottagandet av de inlämnade dokumenten inom 10 dagar
och ansökan kommer att ses över så snart betalningen mottas.

Utvärderare kommer att utföra ett ackreditionsbesök i utbildningsorganisationen
och kommer att ta stickprov på utvärderingarna (och eventuellt utföra test) under
besöket. Om era program inte utförs på Engelska måste en tolk bokas.

Utbildnings organisation
är ackrediterad –
bekräftelse av
ackrediteringen skickas

Åtgärder krävs innan
ackreditering –
utbildnings
organisationen kommer
att få en handlingsplan.

Utbildnings
organisationen svarar på
begärda åtgärder och
lämnar ytterligare bevis
till EHFA

EHFA granskar de
bestärkta bevisen
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Utbildningsorganisations Information
Information om utbildningsorganisationen
Namn:
Adress:

Postnummer:
Land:
E-post:
Telefon nummer:
Web sida (om tillämpligt):
Typ av utbildningsorganisation
Skola
Yrkesinriktad utbildning
Universitet eller Högskola
Privat Utbildningsorganisation
Utbildningsavdelning inom företag
Annat
Ange namnet på den person som ansvarar för Utbildningsorganisationen:
Namn:
Ange namnet på den person som ansvarar för förvaltningen av genomförandet av
programmet / programmen tillsammans med dess kontaktuppgifter:
Namn:
E-post:
Telefonnummer:
Redogörelse för Handelsplan
Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att organisationen har relevanta arrangemang och
/ eller dokumentation på plats för dessa riktlinjer och tillvägagångssätt (eller ange om
detta inte är ett krav i ert land).
Riktlinjer / Tillvägagångssätt
Hälsa och säkerhets procedurer
Offentlig ansvarsförsäkring
Överklagande / klagomålsprocedur för
studenter
Jämställdhetsprocess
Kvalitetssäkring process
Misskötsel (fusk) process
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Ange om detta inte är ett
krav i ert land

Kvalifikations Ackreditering
Ange vilka EHFA standarder ni vill bli ackrediterade mot:
Titel

EQF Nivå
3

Fitnessinstruktör
Gruppträningsinstruktör
Vattenträningsinstruktör

3
3
4

Personlig tränare
Försäljning & Marknadsföring för Personlig utbildning (tillval)
Ange titel / titlar på era utbildningsprogram:
Nivå

Titel

Fyll i detta kurs och bedömnings översikt (se exempel på sidan 7):
Utbildning eller Enhetstitel:
Nivå på Utbildning / Enhet:
(om känd)
Utbildning eller Enhetsbeskrivning:
Utbildning / Enhetsstruktur och
förutsättningar (om relevant):
Förväntade läranderesultat:
Antal Kurstimmar:
Sammanfattning:

Metod för utvärdering:
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Programöversikt för EHFA Ackreditering - Exempel
Utbildningstitel:

Gruppträningsinstruktör

Enhetstitel:

Träna till Musik

Nivå på Utbildning / Enhet:
(om känd)
Utbildning eller
Enhetsbeskrivning:

EQF Nivå 3

Utbildning/Enhets struktur och
förutsättningar:

Denna enhet förbereder eleven för arbete
som en gruppträningsinstruktör i aerobics
och body conditioning. Tonvikten ligger på
de studerandes förmåga att utföra och
demonstrera övningar korrekt och på att
utveckla sin kompetens för att instruera och
motivera
Gruppträningsinstruktörenheten består av
2 delar:
1. Teoriutbildning
2. Träna till Musik

Förväntade läranderesultat:

Antal Kurstimmar:

Elever måste få godkänt i
teoriutbildningsdelen innan de kan påbörja
nästa del - Träna till Musik.
1. Instruera säker och effektiv motion till
musik, och body conditioning klasser.
2. Beskriva de fysiologiska,
psykologiska och sociala förmåner av
att deltaga i en rad av motionsklasser
till musik.
3. Demonstrera effektiv cueing teknik,
användning av lämpliga
säkerhetsåtgärder och
undervisningspoäng, röstprojektion,
motivationstekniker och
demonstrationer.
4. Identifiera musiken och tempo för
träningsklasser till musik och visa god
rytm, ko-ordination och timing.
5. Identifiera och demonstrera en
variation av koreografsmetoder.
6. Demonstrera förmågan att undervisa
rutiner som planeras för att använda
musikens rytm och stil.
7. Ge anpassningar och förflyttningar till
alla rörelser som används.
8. Tillämpa principerna i
programplaneringen för att utforma
träningsklasserna till musik.
60 timmar:
Fördelade över 4 helger
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Undervisningsmetod
Ange er undervisningsmetod:
Undervisningsmetod:

 som lämpligt:

Direktutförd (programmet är föreläst)
Mixad / distansundervisning
Partnerskapsarrangemang
Om tillämpligt, beskriv närmare alla partnerskap eller entreprenadavtal kopplat till detta
program. Fyll i en tabell för var plats programmet kommer att erbjudas och från vilka
bedömningar programmet kommer att att genomföras (du kan skapa ytterligare tabeller
om så behövs):
Namn på Undervisningsplats:
Kontaktnamn:
Adress:
Land:
Telefonnummer:
E-postadress till kontaktnamn:
Kvalitetsgaranti Kontaktinformation
Ange namnet på den person som är ansvarig för kvalitetsgarantin för programmet.
Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Personaluppgifter
Lämna uppgifter om all personal som deltar i utbildning, utvärdering, och kvalitetsgaranti
av programmet (n) (För in ytterligare tabeller om så krävs):
Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning:
Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning:
Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning:
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Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning:
Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning
Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning
Namn:
Roll och ansvarsuppgift:
Motion och fitnessrelaterad utbildning
Bifoga CV för all personal med denna ansökan.
Resursinformation
(Insätt ytterliggare tabeller om mer än en undervisningsplats används):
Namn på center:

Adress:

Kryssa i rutorna nedan för att deklarera att Utbildningsorganisationen kommer att:


Förbinda sig att använda byggnader som ger tillgång till alla studenter på kursens
framförande och utvärderingsändamål.
Se till att all relevant specialutrustning som krävs för utbildningen ni söker
ackreditering för, finns på plats.
Praktiskt
Aerobicslokal

Gym/Träningslokal
(inklusive konditionsträningsmaskiner samt fasta och fria
vikter)
Konditionutvärderingsområde

Simbassäng
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 if available

Utrustning – Motionera till Musik och Fria Vikter
Motionera till Musik och
Ja/Nej
Bålstabilitetsutrustning
Musiksystem
Träningsmattor
Steptrappor
Exertube/träningsband/vikter
Balansbollar
Fria Vikter utrustning

Ja/Nej

Skivstänger
Hantlar
Bänkar
Utrustning – Kardiovaskulära Maskiner och Styrketräningsmaskiner
Kardiovaskulära maskiner
Ja/Nej
Trappmaskin
Löparband
Upprätt cykel
Halvliggande cykel
Roddmaskin
Elliptiska maskiner
Styrketräningsmaskiner
Låg draganordning
Hög draganordning
Bröstpress
Peck deck

Ja/Nej

Sittande rodd
Axelpress
Lat pull down
Pullover
Ryggresning
Magcurl
Benpress
Bencurl
Benspark
Tricepsutsträckning
Bicepscurl
Abductor maskin
Adductor maskin
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Utrustning – Konditionsutvärdering
Klientutvärdering

Ja/Nej

Ergometercykel
Dynamometer (handstyrka)
Sphymonometer (blodtrycksmanchett)
Fettmätning med kaliper
Pulsmätare
Måttband
Vågar
Längdmått
Bräda att mäta vighet
Utrustning - Aqua
Aqua

Ja/Nej

Badvaktsbevakning

Ja/Nej

Musiksystem med industristandard
strömbrytare

Ja/Nej

Tillfredställande grund del

Ja/Nej

Utbildningsorganisations Avtal och Deklaration
Kryssa I rutorna nedan för att deklarera att organisationen kommer att:
Bekräfta att organisationen är ett ekonomiskt lönsamt företag som kan stödja
eleverna under hela utbildningen och utvärderingsprocessen, som uppfyller
kriterierna för EHFA ackreditering
Granska de relevanta EHFA mapping dokumenten och bekräfta att
kvalifikationerna följer EHFAs standarder effektivt (bestyrker kunskaper och
praktiska färdigheter)
Se till att en första utvärdering av elevernas befintliga kunskaper och färdigheter
sker på inskrivningen, inklusive identifiering av särskilda inlärningsbehov
Att följa studenternas utveckling under hela utbildningen och se till att korrekta
resultatsuppgifter lagras under minst tre år
Använda lämpliga bedömningsmetoder i linje med EHFAs krav (t.ex. praktisk
bedömning för att fastställa färdigheter och kompetens och teoretisk bedömning
för att bestyrka kunskap
Tillhandahålla eleverna med korrekt information om utbildningarna
Tillhandahålla dokument om personal, studenter och utvärdering när EHFA utför
kvalitetskontroller
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Har tillräckligt med personal med lämplig kvalificering på plats för att stödja
utbildningen
Åtar sig att ge personalen lämplig utbildning och fortlöpande kompetensutveckling
så att personalen kan upprätthålla sin kompetens och behörighet
Åtar sig att tillhandahålla personalens CVs och annan bestyrkelse till EHFA när
tillfrågad
Ha effektiva kommunikationsmedel både internt och till studenter
Förstår och accepterar att EHFA förbehåller sig rätten att granska alla relevanta
handlingar antingen genom ansökningsprocessen eller via en
granskingsverksamhet efter godkännandet
Accepterar att om utbildningsorganisationen underlåter sig att följfölja de
åtaganden som har gjorts i denna ansökan kan detta leda till att ackrediteringen
avskaffas
Ha en robust intern kvalitetssäkringsprocess för att säkerhetsställa enhetlighet och
jämförelsebarhet i bedömningarna med tiden
Samtycka att på begäran översätta bedömningsdokument till engelska (t.ex. teori
tentor, praktisk kompetensmätningsdokument)
Förstå att om ansökan godkänns kommer det att utgöra ett avtal mellan
utbildningsorganisationen och EHFA
Att uppdatera EHFA om eventuella förändringar inträffar i de uppgifter som lämnas
i den här ansökan
Uppfylla EHFAs krav och uppfylla andra rimliga tilläggskrav som uppdateras från
och till av EHFA
Bekräfta att alla givna uppgifter i denna ansökan gäller för alla
underentreprenerade utbildingsplatser som är anslutna till
utbildningsorganisationen
Följa tillämpliga lagar och kriterier i ert land
Samtycker till att använda EHFA logotypen på varje elevs diplom och / eller
prestationsbrev
Jag bekräftar att jag har godkänts av den ovan nämnda träningsorganisation att
tillhandahålla den information som ges och på inlämningsdagen är den information som
ges i denna ansökan så vitt jag vet korrekt:
Namn
Position
Datum
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