Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa
dla trenerów piłki nożnej, nauczycieli i studentów
pracujących z dziedmi i młodzieżą
I KONFERENCJA AKADEMII PIŁKI NOŻNEJ GKS TYCHY
Plan konferencji:
Rejestracja uczestników.
Przywitanie uczestników i zaproszonych gości - Prezes APN GKS Tychy
Marcin Kuśmierz - Członek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------8.50 – 9.15
Akademia Piłki Nożej GKS Tychy i Szkółki Partnerskie jako modelowy przykład współpracy
pomiędzy klubami młodzieżowymi – Marcin Kuśmierz.
8.00-8.30
8.45 - 8.50

9.15 – 9.45

Wprowadzenie do zajęć praktycznych Jarosław Ziemba – trener koordynator Akademii Piłki
Nożnej GKS Tychy ds. Szkółek Partnerskich
Temat: Struktura i filozofia szkolenia dzieci 4-12 latków w Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy,
Trening bambini.
9.45 – 10.30
Sesja treningowa do wykładu - trenerzy Jarosław Ziemba, Remigiusz Smoliński.
Temat: Trening pokazowy bambini - dzieci w wieku 4-6 lat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------10.30-10.45
Przerwa kawowa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------10.45-11.15
Wprowadzenie do zajęć praktycznych Marek Śledź (wieloletni trener koordynator KKS Lech
Poznań i Amica Wronki, Członek Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN)
Temat : Gry uproszczone (małe gry np. 4x4) jako podstawowa forma gier w doskonaleniu
techniki na etapie doskonalenia (1-3 klasa gimnazjum)
11.15-12.30
Sesja treningowa do wykładu trenera Marka Śledzia
Temat: Doskonalenia uderzeń wewnętrzną częścią stopy i zewnętrznym podbiciem na małych
odległościach jako najczęściej stosowane w grach uproszczonych
(małe gry 4x4).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------12.30-12.45
Przerwa kawowa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.45-14.00
wprowadzenie do zajęć praktycznych Remko Ten Hoopen - Holandia (wieloletni trener
grup młodzieżowych NEC NIJMEGEN U-14, U-13, U-12, U-11)
Temat: TIC - Technique, Insight, Communication.
Holenderska wizja w procesie nauczania według wizji TIC - Technika, Inteligencja,
Komunikacja.
14.00 -15.45 Sesja treningowa trener Remko Ten Hoopen
Temat: zastosowanie wizji TIC w ćwiczeniach praktycznych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------16.00
Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.akademiagkstychy.pl
Organizator: Akademia GKS Tychy www.akademiagkstychy.pl, MARKUSPORT www.markusport.pl
Współorganizator: Szkółki Partnerskie APN GKS Tychy – MOSM Tychy, Pionier Tychy, PUKKS Chrzciciel Tychy, UKS Grom
Tychy oraz MOSiR Tychy.
Patronat Sportowy: GKS Tychy, Spółka Tyski Sport S.A.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają Certyfikaty Uczestnictwa oraz materiały szkoleniowe. Dodatkowo
trenerzy otrzymają rabat 15 % - na udział swojej drużyny w turnieju TYCHY CUP 2012 w listopadzie i grudniu 2012 r. (rocz.
2003-1997) oraz na zakup materiałów szkoleniowych na www.markusport.pl.
Spośród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych 15 płyt DVD z materiałami szkoleniowymi. Płyty zostaną
wysłane pocztą na wskazany adres w Formularzu Zgłoszeniowym.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie
www.akademiagkstychy.pl oraz opłacenie udziału w konferencji wg poniższego schematu.
Data zgłoszenia*:

Do 14.01.2012

Do 25.01.2012

W dniu konferencji

Cena

59 PLN

79 PLN

99 PLN

Cena studenci

39 PLN

49 PLN

59 PLN

*Decyduje dzieo przesłania zgłoszenia i wpłaty w terminie. Brak wpłaty w terminie uniemożliwi udział w konferencji.

Wpłaty należy dokonywad na konto:
APN GKS Tychy
ul. Andersa 22
43-100 Tychy
ING Bank Śląski S.A.
37 1050 1399 1000 0023 5549 8821
W tytule przelewu prosimy o podanie: KONFERENCJA - Imię i Nazwisko

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konferencji:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w I Konferencji Szkoleniowej Akademii Piłki Nożnej
GKS Tychy.
2. I Konferencja Szkoleniowa Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy (zwana dalej Konferencją) odbędzie się dnia 28
stycznia 2012 roku.
3. Konferencja odbędzie się w Hali Sportowej MOSiR Tychy, przy ul. Piłsudskiego 20, 43-100 Tychy.
4. Organizatorem Konferencji jest Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy, ul. Andersa 22, 43-100 Tychy; NIP: 646-2910-857; REGON: 241906870 (zwana dalej Akademią, APN GKS Tychy lub Organizatorem).
5. W ramach Konferencji odbędą się wykłady oraz sesje praktyczne.
6. Wstępny program Konferencji dostępny jest na następującej stronie internetowej Organizatora:
www.konferencja.akademiagkstychy.pl
II. ZASADY UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Uczestnikami Konferencji są trenerzy, instruktorzy piłki nożnej, nauczyciele wychowania fizycznego, studenci
oraz inne osoby zainteresowane działalnością trenerską w piłce nożnej, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa
w Konferencji, wnieśli opłatę za konferencję w odpowiednim terminie oraz potwierdzili swoje przybycie na
Konferencję własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2. Każdy Uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostad dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej konferencji: www.akademiagkstychy.pl/konferencja
4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line znajdującego się
na stronie internetowej konferencji, o którym mowa w punkcie II.1, oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na
rachunek bankowy APN GKS Tychy podany podczas rejestracji w maksymalnym terminie 2 (słownie: dwóch) dni
roboczych od daty zarejestrowania uczestnictwa na stronie internetowej:
www.akademiagkstychy.pl/konferencja .
5. Opłatę za konferencję należy uiścid w odpowiedniej wysokości, według następującej tabeli opłat znajdującej

się na stronie internetowej: www.akademiagkstychy.pl/konferencja .
6. W przypadku nie wniesienia przez Uczestnika opłaty za konferencję w terminie, o którym mowa w punkcie
II.4. lub w punkcie II.7. zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane.
7. Ostateczny termin na wniesienie opłaty za konferencję upływa w dniu 25 stycznia 2012 roku.
8. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników Konferencji pokrywane są
przez Uczestników we własnym zakresie.
9. W przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty konferencyjnej w terminie oraz wysokości zgodnej z
tabelą opłat, znajdującą się na stronie internetowej: www.akademiagkstychy.pl/konferencja, Uczestnik nie ma
prawa uczestnictwa w Konferencji.
10. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie
podlega zwrotowi.
11. Organizator może wystawid rachunek za udział w Konferencji, wyłącznie w przypadku indywidualnej prośby
Uczestnika o wystawienie rachunku.
III. PRAWA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi
nie przysługuje w takim przypadku prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych.
3. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów lub wydatków, poniesionych przez Uczestnika w
związku z uczestnictwem w Konferencji.
IV. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora,
Organizator zwróci Uczestnikom opłatę konferencyjną na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora,
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu
jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub
wydatków.
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąd z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy.
5. Organizator konferencji zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.), nie udostępniad danych osobowych
Uczestników nieuprawnionym osobom trzecim.
6. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter informacji poufnych i
będą służyd APN GKS Tychy wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do
ewentualnej komunikacji pomiędzy APN GKS Tychy a Uczestnikami Konferencji.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostad zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: www.akademiagkstychy.pl

