Konferencja dla trenerów Piłki Nożnej-Gutów Mały 3/05/2015

Przygotowanie taktyczno-techniczne do gry w piłkę
nożną dla U6 - U11 w Swansea City Academy
MISJA AKADEMI
Akademia Swansea City w połączeniu z programem stypendialnym operuje jako placówka
edukacyjno-piłkarska. Nadrzędnym celem Akademii jest uczyć i rozwijać zdolności piłkarskie.
Program Akademii głównie koncentruje się na umiejętności gry w piłkę nożną, ale również
oferuje wiele innych aspektów, które są ważne dla młodego człowieka aby rozwijać go jako
wartościową jednostkę w społeczeństwie. Ponadto, aby pomóc młodym zawodnikom poprawić ich
zdolności gry w piłkę nożną, Swansea City program przewiduje edukację w zakresie żywienia i
zachowań prozdrowotnych.

PROWADZĄCY MR ROY THOMAS
Roy jest dyrektorem Departamentu Młodzieży w Akademii Swansea City i po
dwóch i pół roku pobytu jako Dyrektor Techniczny w Federacji Piłki Nożnej w
Australii, powrócił do Swansea City. Obecnie posiada licencję UEFA Pro
Coaching. Roy jest również trenerem pedagogiem /mentorem w Walijskiej
Federacji Piłki Nożnej.

PROGRAM KONFERENCJI
Konferencja będzie podzielona na część teoretyczną, gdzie tematem przewodnim będzie:
 Filozofia i metodyka szkolenia w Swansea City
 Skauting
 Różnice w metodyce szkolenia poszczególnych grup wiekowych
 Ustalanie celów grupowych i indywidualnych dla zoptymalizowania rozwoju
 Pytania i odpowiedzi

Cześć praktyczna, gdzie trenerzy Swansea City będą demonstrować przykłady rozwiązań
metodycznych na zawodnikach akademii Swansea City. Trenerzy otrzymają możliwość
zadawania szczegółowych pytań, podczas zajęć praktycznych.
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JEZYK
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i tłumaczona na język polski.

Harmonogram zajęć
10.00 -11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-14.30

Prezenatacja (zajęcia teoretyczne)
Pytania i Odpowiedzi
Przerwa-możliwość porozmawiania indywidualnie ze sztabem szkoleniowym
Akademii Swansea City (napoje, kawa , herbata i przekąski będą zapewnione)
Zajecia praktyczne
Rozdanie certifikatów uczestnictwa

CENA i PŁATNOŚĆ
200zl płatność do 30/03/2015
250zl płatność po 30/03/2015

DANE PŁATNOŚCI
Fundacja Arkadia of Football
ul. Belzacka 122
97-300 Piotrków Trybunalski
Nr konta: 13 1160 2202 0000 0002 4695 7817

KONTAKT
Dawid Kowalski
dawid.k@live-adventure.co.uk
+447429455057

Michał Sikorski
michalsikorski@onet.pl
+48530773764

