
 

KRZYSZTOF NOWAKOWSKI FOOTBALL CENTER  

oraz PARTNERZY  

 
 
 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  

Sympozjum Trenerskim 

 
którego tematem przewodnim będzie 

 

Inteligencja i wizja jako podstawy kreowania kompletnych piłkarzy. 

 

Data i miejsce szkolenia : 09.03.2013 Stadion Wisły Kraków w Krakowie 

 
 

Projekt kierowany jest do trenerów pracujących z grupami młodzieżowymi oraz z zespołami seniorskimi . 

Głównym celem warsztatów jest przekazanie wiedzy pozwalającej na rozwijanie wizji i inteligencji 

boiskowej u zawodników wszystkich grup wiekowych. 

 
Sympozjum poprowadzą doświadczeni wykładowcy: 

 

                       

HORST WEIN                                          PETER SCHREINER 

 
 

 

 

http://www.knfc.pl/pl/wykadowcy/53-horst-wein.html
http://www.knfc.pl/pl/wykadowcy/29-peter-schreiner.html


 

Główne Założenia Szkoleniowe: 

 
1. Horst Wein - współpracował z ponad 11 000 trenerów w 54 krajach. Doradzał federacjom 

piłkarskim Holandii,  Hiszpanii, Niemiec, a także klubom takim jak FC Barcelona, Inter Mediolan, 

Arsenal i wiele innych. Jest twórcą PIERWSZEGO na świecie modelu rozwoju piłkarzy 

dostosowanego perfekcyjnie do ich wieku. Jedna z jego książek  „Rozwijanie młodych piłkarzy” 

jest oficjalnym podręcznikiem Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej i sprzedała się w nakładzie 

ponad 100 000 egzemplarzy na całym świecie. 

Horst Wein zapozna uczestników ze swoją ideą rozwijania wizji i inteligencji piłkarskiej, 

perfekcyjnie dostosowaną do różnych grup wiekowej. Ten wybitny specjalista pomoże zrozumieć 

w jaki sposób należy uczyć młodych piłkarzy jak obserwować i reagować na sytuacje meczowe. 

Pokaże też w jaki sposób rozmawiać z zawodnikami i jak przydzielać im zadania adekwatne do ich 

charakteru i funkcji.  

2. Peter Schreiner – były trener zespołu U19 oraz manager zespołu młodzieżowego  Schalke 04 

Gelsenkirchen. Wykładowca na konferencjach w ponad 15 krajach (ZEA, USA, Kolumbia, 

Norwegia, Meksyk, Hiszpania, Portugalia) oraz DFB (Niemiecki Związek Piłki Nożnej). 

Peter Schreiner zaprezentuje ćwiczenia do nauki gry kombinacyjnej, schematy gry na jeden 

kontakt na małej przestrzeni, a także omówi wiele zagadnień związanych z motywacją i 

odpowiednim dostosowaniem reżimu treningowego do grup wiekowych. 

 
Sympozjum będzie prowadzone w formie jednodniowych warsztatów. 

 
Cena uczestnictwa : 199 PLN 

 

 

Program sympozjum 

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników 

09.30 – 09.45 Oficjalne rozpoczęcie 

10.00 - 11.30 
Praca nad grą kombinacyjną oraz grą na jeden kontakt- Peter Schreiner sesja 

teoretyczna 

12.00 – 13.00 
Praca nad grą kombinacyjną oraz grą na jeden kontakt- Peter Schreiner sesja 

praktyczna 

13.00 – 14.00 Przerwa na lunch 

14.00 – 15.00 Rozwijanie Inteligencji Piłkarskiej u zawodników - Horst Wein-sesja teoretyczna 

15.00 - 16.30 Rozwijanie inteligencji piłkarskiej u zawodników - Horst Wein sesja praktyczna 

17.00 – 17.30 Oficjalne zakończenie, wręczenie certyfikatów. 

 

 
 



 
Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 

oraz dokonanie wpłaty 
 

Krzysztof Nowakowski Football Center Sp. z o.o. 
 

ul.Mangalia 4 /114 
 

02 - 758 Warszawa 
 

numer konta 72 2490 0005 0000 4520 5210 6347 
 
 

 
 
Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy specjalną OFERTĘ NOCLEGOWĄ w hotelu GREENHOTEL & SPA 

 

Powołując się na seminarium KNFC: 
Pokój ze śniadaniem 1 osobowy tylko 90 zł. 

 
Oferta dotyczy noclegu z 8/9.03 i 9/10.03 

 
Na każdy pokój ze śniadaniem udzielamy od cen promocyjnych 10% rabatu na nocleg ze śniadaniem. 

Nasi goście bezpłatnie mogą skorzystać z mokrej strefy SPA ; basen z kaskadami i gejzerami wodnymi  
oraz jacuzzi. 

Hotel położony jest zaledwie 20km od centrum Krakowa - 100 m dalej znajduje się przystanek autobusowy, 
gdzie kursują autobusy komunikacji miejskiej oraz prywatne busy (nie ma żadnego problemu z dotarciem 

do Krakowa)  
 

 

Partnerzy sympozjum: 

http://www.greenhotel.krakow.pl/
http://www.knfc.pl/

