
 

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki 
Nożnej zapraszają na 1 - dniowe warsztaty szkoleniowe. 

TERMIN:  27.02.2017 - PONIEDZIAŁEK w godz. 15:30 – 19:30  

 MIEJSCE:  Kompleks Hotelowo- Sportowy „Rokita”,  Brzeg Dolny ul. Wilcza 8  

Harmonogram szkolenia: Hala Sportowa. 

1. Emil Nowakowski, Jarosław Rutkowski -  Technika fundamentalna wg 
koncepcji szkolenia dzieci i młodzieży Zagłębia Lubin. 
Grupy pokazowe –  Akademia Piłkarska Brzeg Dolny - orlik, KP Brzeg Dolny- żak  
 
 
2. Piotr Bolkowski, Tomasz Horwat – Wykorzystanie małych gier oraz gier 
zadaniowych do kształcenia wybranych cech motorycznych oraz realizacji elementów 
taktyki gry w systemie 1-4-3-3. 
Grupa pokazowa – zawodnicy  MKP Wołów junior młodszy  
 
3. Radosław Bella, Katarzyna Barlewicz – Komunikacja w treningu piłki nożnej 
na przykładzie Ekstraligowego AZS-u Wrocław. 
Grupa pokazowa – zawodniczki  KS AZS AWF Wrocław 

Zapraszamy wszystkich trenerów uczestniczących w kursach szkoleniowych UEFA C, 
UEFA B, którzy uzyskali licencje warunkowe oraz pozostałych trenerów i instruktorów 
których licencje straciły ważność.                                                                    

Osoby, które zarejestrowały się na portalu pzpn24.pl mają obowiązek zgłosić się w 
biurze konferencji z licencją w celu potwierdzenia tożsamości oraz zweryfikowania 
wpłaty na konto Stowarzyszenia. 

Odpłatność za warsztaty wynosi 30 zł i powinna być wpłacona na   konto 
Stowarzyszenia do dnia 24.02.2017. 
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 będzie weryfikowana bezpośrednio przed szkoleniem w biurze konferencji.      
Osoby, które wpłacą później zobowiązani są do udokumentowania faktu wpłaty - 
wydruk przelewu, potwierdzenie wpłaty itp.   

Osoby, które nie wpłacą 30zł na konto mogą wyjątkowo uiścić wpłatę w biurze.  
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu konferencji w biurze 
konferencji po okazaniu stosownego dokumentu - (licencja lub dowód). 



W celu sprawnej organizacji – wpis na listę, weryfikacja i dokonanie wpłaty prosimy o 
wcześniejsze przybycie chętnych - już od godz.14.30 czynne będzie biuro 
konferencji. Prosimy o punktualne przybycie. 

Ogólne zasady związane z otrzymaniem licencji szkoleniowych niezbędnych do 
prowadzenia drużyn młodzieżowych i seniorskich  sezonie w 2017.      

 Każdy z zainteresowanych zobowiązany jest do samodzielnego zalogowania się  na 
portalu pzpn24.pl ściśle z instrukcją filmową umieszczoną na stronie Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej. 

Instrukcja umieszczona w załączniku pod pismem oraz w zakładce Licencje 
Trenerskie na stronie  Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów szkoleniowych proszę kierować do 
organizatora pod nr tel. 661-433-390 - Leszek Dulat. 

 


