
Warsztaty szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej 

pt. „Zdobądź z nami MISTRZOSTWO POLSKI !” 
 

Firma SPORT-EDUKACJA oraz trenerzy Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w piłce nożnej 

zapraszają Paostwa do udziału w arcyciekawych warsztatach szkoleniowych, które odbędą się 10 grudnia br. w godz. 

11.00 – 20.00 na obiektach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego przy ul. Hożej 6 w Szczecinie. 

Podczas warsztatów odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne w trakcie których trenerzy 

GOSSM podzielą się swoimi doświadczeniami zebranymi podczas dotychczasowej pracy 

szkoleniowej, która zaowocowała m.in. zdobyciem Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 

w 2011 roku oraz Mistrzostwa Polski z kadrą ZZPN’95 w 2010 roku.  

Ramowy plan i tematyka warsztatów podczas zajęd to m.in.: 

11.00 – Uroczyste rozpoczęcie WARSZATÓW 

11.15 – PANEL SZKOLENIOWY nr 1 

„Moja droga do Mistrzostwa Polski juniorów młodszych – CHEMIK POLICE 2011” trener Maciej Mateńko 

(trener ZZPN/GOSSM Szczecin, Pogoo Szczecin SA) 

 Analiza gry zespołu i założenia taktyczne /zajęcia teoretyczne – AULA/ 

 Podstawowe schematy i stałe fragmenty gry w praktyce /zajęcia praktyczne – BOISKO/ 

 Podsumowanie założeo i koocowe efekty pracy szkoleniowej – analiza video /AULA/       

14.00 – Przerwa obiadowa 

14.30 – PANEL SZKOLENIOWY nr 2 – m.in. ZAPROSZENI GOŚCIE SPECJALNI 

15.30 – PANEL SZKOLENIOWY nr 3 

„Z doświadczeo własnych i zagranicznych – budowa struktury organizacyjnej i profesjonalnego modelu 

szkolenia młodych piłkarzy” trener Paweł Podgórski (trener ZZPN/GOSSM Szczecin) 

 Struktura organizacyjna i modele szkolenia na przykładzie znanych klubów piłkarskich /AULA/  

17.00 – PANEL SZKOLENIOWY nr 4 

„Najważniejsze środki treningowe w drodze do zdobycia Mistrzostwa Polski z kadrą woj. 

zachodniopomorskiego w 2010 roku” trener Marcin Łazowski (trener ZZPN/GOSSM Szczecin, SL Salos Szczecin) 

 Analiza budowy zespołu i podstawowe założenia w pracy szkoleniowej /AULA/ 

 Wybrane środki treningowe stosowane podczas szkolenia w GOSSM /zajęcia praktyczne – HALA/ 

20.00 – Planowane zakończenie warsztatów 

UWAGA! 
ZGŁOSZENIA TYLKO POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA STRONIE 

www.sport-edukacja.pl 
   

Opłata za udział uczestnika: 
 

90 zł. - wpłata  przelewem do dnia 6 grudnia br. - firma SPORT-EDUKACJA /do wyboru rachunek-faktura lub dowód wpłaty/ 

nr konta 64-10501559-1000009091846833 - w tytule przelewu proszę podad: imię i nazwisko uczestnika/uczestników. 

 

110 zł. - wpłata gotówkowa przed wejściem - w dniu WARSZTATÓW /dowód wpłaty lub rachunek-faktura pocztą/ 
 

W cenie otrzymacie:  
 

 płyta DVD ze wszystkimi materiałami wykładowców,  
 folder z najnowszymi środkami treningowymi stosowanymi w GOSSM, 
 serwis kawowy + słodki poczęstunek,  
 obiad, 
 certyfikat uczestnictwa oraz wiele promocyjnych ofert firm sportowych i portali internetowych dla trenerów   

 

 Dodatkowe informacje tel. 504 855 750 - trener Paweł Podgórski  
Dla zainteresowanych możliwośd zakwaterowania w internacie ZCE – informacje na str. www.zce.szczecin.pl 

http://www.sport-edukacja.pl/
http://www.zce.szczecin.pl/

