Konferencja szkoleniowa w Szklarskiej Porębie 2011

Konferencja dla trenerów pracujących z seniorami i młodzieżą:
16-18.12.2011 Szklarska Poręba – Hotel Bornit****
Koszt konferencji to 420 zł dla członków DSTiIPN oraz 520 zł dla trenerów spoza
stowarzyszenia.
Płatności do dnia 05.12. 2011r. należy dokonywać na nr konta:
66 1090 2398 0000 0001 1114 8366
Z podaniem imienia, nazwiska oraz dopiskiem „udział w konferencji ” w tytule przelewu.
Trenerzy, którzy dokonają wpłaty na konto stowarzyszenia stają się automatycznie
uczestnikami konferencji. Wpłaty należy dokonać do dnia 05.12.2011.
Rozpoczęcie konferencji 16.12.2011 o godz.16:00 w Hotelu Bornit na sali konferencyjnej.
Zakwaterowanie - 16.12.2011- (piątek) od godz.14.00-16.00 w Hotelu Bornit – (pokoje 2-4
osobowe z łazienkami oraz TV).

W ramach pakietu uczestnik ma prawo:
- do całodziennego wyżywienia od kolacji 16.12.11 do śniadania w dniu 18.12.11. - w formie
bufetów w sali restauracyjnej, 2 noclegów w hotelu oraz bezpłatnego korzystania z basenu
oraz obiektów rekreacyjnych znajdujących się na terenie hotelu - (stoły bilardowe, taras
widokowy).

Pakiet szkoleniowy to: zajęcia teoretyczne poświęcone tematyce przygotowania fizycznego
w seniorskiej piłce nożnej oraz nowym trendom taktycznym w światowej piłce nożnej.
Zajęcia będą prowadzone przez uznane autorytety polskiej myśli szkoleniowej - (Michał
Probierz – ŁKS Łódź, Jagiellonia, Widzew, Rafał Ulatowski Cracovia, GKS Bełchatów,
Zagłębie Lubin, Miłosz Stępiński – Pogoń Szczecin, Widzew Łodź, Reprezentacja PZPN
U-21, Krzysztof Paluszek - Zagłębie Lubin, trener reprezentacji PZPN, Śląsk Wrocław,
Dariusz Fornalak – Zagłębie Lubin, GKS Katowice, Polonia Bytom, Marek Dragosz –
szkółka bramkarska Goalkeeper, Radosław Mroczkowski trener reprezentacji PZPN,
Widzew Łódź, Bogusław Baniak – Warta Poznań, Miedź Legnica, Marcin Dorna trener
reprezentacji PZPN, Leszek Dulat - Motobi Kąty Wr., Grzegorz Muzyka – Śląsk
Wrocław).

Uczestnictwo w warsztatach potwierdzone zostanie certyfikatem wydanym na zakończenie
konferencji. Organizatorzy dysponują ograniczoną ilością miejsc na konferencji -130 miejsc
hotelowych. O zakwalifikowaniu do konferencji decyduje kolejność dokonanych przelewów
na rachunek stowarzyszenia.
ZA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UWAŻA SIĘ OSOBY, KTÓRE MAJĄ OPŁACONĄ
SKŁADKĘ ZA CAŁY ROK 2011.

Organizatorami konferencji są: Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki
Nożnej i Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN.
W czasie konferencji będzie można zakupić materiały szkoleniowe wydawane przez
Stowarzyszenie Trenerów - archiwalne wydania Kwartalnika Piłka Nożna - Trening oraz inne
publikacje związane z tematyką szkoleniową.

