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Rozwój polskiej myśli szkoleniowej w Polsce utknął w martwym punkcie, dlatego jeśli jesteś 

zainteresowany poszerzeniem horyzontów w merytorycznym technicznym szkoleniu dzieci i młodzieży 
w piłce nożnej wykorzystując najnowsze techniki szkoleniowe stosowane we Włoszech, gdzie 

standardy szkoleniowe plasują się na wyższym poziomie zapraszamy na  
 

Pierwsze w Polsce 
 

SZKOLENIE 
TRENERÓW DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ 

PIŁKI NOŻNEJ 
organizowane przez 

Stowarzyszenie „Długa Ławka“ Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry Narodowej 
w porozumieniu ze  

Stowarzyszeniem Italiani in Polonia 
 

Szkolenie prowadzone będzie przez Mauro Burbello, 
szkoleniowca z Włoskiego Związku Piłki Nożnej  

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - 
 
Jest to unikalna możliwość poznania najnowszych technik szkoleniowych nie tylko w teorii, ale także w 
praktyce podczas bieżących indywidualnych treningów z uczestnikami klubu sportowego. Dzięki 
szkoleniu będzie można poznać nowe spojrzenie na piłkę nożną 
 
Szkolenie w Polsce przewidziane jest w dwóch częściach: 
 
I część wstępna - szkolenie weekendowe  24 - 26 marca 2012 roku: 
- część teoretyczna w godzinach porannych 
- część praktyczna z drużynami dziecięcymi (wiek 6-11 lat) w godzinach popołudniowych 
 
Cena: 300 PLN netto 
 
II część pełna - szkolenie wyjazdowe 16 - 29 lipca 2012 roku: 
- część teoretyczna w godzinach porannych 
- część praktyczna z drużynami dziecięcymi (wiek 6-11 lat) w godzinach popołudniowych 
- dodatkowo możliwość korzystania z infrastruktury sportowej (basen, sale, hale) po godzinach 
- szkolenie zakończone egzaminem 
 
Cena: 1500 PLN netto 
 
Szkolenie będzie prowadzone w języku włoskim, z tłumaczem. 
 
Dzięki szkoleniu wstępnemu oraz pełnemu uczestnik otrzymuje oficjalną certyfikację F.I.G.C. oraz, w 
przypadku otrzymania dodatkowej pozytywnej opinii szkoleniowca, możliwość nawiązania współpracy 
z nowo powstającym klubem sportowym w Warszawie UKS Czerwone Smoki - La Scuola Italiana di 
Calcio. 
 

W przypadku zainteresowania ofertą,  proszę o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na: 
szkolenia@shake-shake.pl. 

 
Więcej informacji na stronie organizatora: www.shake-shake.pl 

 

 

 

http://www.shake-shake.pl/
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Szkolenie weekendowe 
 
 

Kurs składa się z czterech dwugodzinnych spotkań odbywających się w godzinach 10.00 – 12.00  /część 

pierwsza/ i 14.30 – 16.30 /część druga/. 

W godzinach 12:30-13:30 przewidziany jest lunch.   
 
 

Sobota -  24 Marca 2012   

 

Godz. 10.00 - 12.00  Związek pomiędzy koordynacją ruchową,  

podstawową techniką piłkarską i wydolnością fizyczną.   

 
Zajęcia teoretyczne; prowadzący Mauro Burbello 
 

Godz. 14.30 - 16.30  Technika posiadania piłki. Technika stosowania  

zwodów i dryblingu.    

 
Zajęcia praktyczne; prowadzący Mauro Burbello 
 
 

Niedziela  - 25 Marca 2012   

   

Godz. 10.00 - 12.00   Technika i taktyka w poszczególnych fazach gry.         

 
Zajęcia praktyczne; prowadzący Mauro Burbello 
 

Godz.  14.30 - 16.30   Technika i taktyka w poszczególnych fazach gry.         

 
Zajęcia praktyczne; prowadzący Mauro Burbello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
shake Karolina Fenicka 

- ul. Zachodnia 7 – 05-807 Podkowa Leśna – NIP: 5341940971 

 
UKS Czerwone Smoki 

- ul. Kępińska 32 - 05-840 Brwinów – NIP: 5342433411 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA 
 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE  
 

Nazwa kursu:  
Termin:  
Miejsce:  
 
KARTA KANDYDATA:  
 
Nazwisko:  
Imię:  
Nazwisko panieńskie:  
(tylko mężatki)  
Data i miejsce urodzenia:  
Nr telefonu komórkowego:  
Adres e-mail:  
Adres korespondencyjny:  
 
Wpłacona kwota:  
Data wpłaty:  
Dane do wystawienia faktury:  
(nazwa, adres, NIP)  
Ubezpieczenie NNW  
(dot. części specjalistycznej)  
Zaliczona część wstępna:   
Ukończona uczelnia wyższa:  
Studiuję na kierunku:  
Posiadane uprawnienia,  
dotychczasowa działalność  
sportowa:  
 

1. Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w powyższym podaniu i karcie  
2. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie NNW na cały okres trwania kursu (polisę pakietową lub  

oddzielną) lub wnoszę o ubezpieczenie mnie przez organizatora kursu.  
3. Oświadczam, że posiadam zdolność do udziału w kursie ( brak przeciwwskazań lekarskich) i biorę w nim  
udział na własną odpowiedzialność.  

4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych i wizerunku dla potrzeb organizacyjnych i marketingowych  
organizatora (zdjęcia, wykaz absolwentów szkolenia, korespondencja).  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji wyłącznie dla potrzeb  
organizatorów szkolenia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  
(Dz.U. 133/97 poz.883).  

6. Zobowiązuję się do zapłacenia całej należnej kwoty podanej w ofercie na stronie www.shake-shake.pl lub  
www.czerwonesmoki.com za moje uczestnictwo w szkoleniu.  
7. Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem kursów dostępnym na stronie www.shake-shake.pl lub  
www.czerwonesmoki.com i w pełni go akceptuję.  

 
* niepotrzebne skreślić  

 

…………………………………………      …………………………………………… 
/data i miejscowość/       /podpis kandydata/ 
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REGULAMIN SZKOLENIA  

TRENERÓW DZIECIĘCEJ I MŁODZIEżOWEJ  
PIŁKI NOŻNEJ  

organizowanych przez  
Stowarzyszenie „Długa Ławka“ Towarzystwo Budowniczych Zaplecza Kadry 

Narodowej  
w porozumieniu  

ze Stowarzyszeniem Italiani in Polonia  
 
 

1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia na tytuł instruktora i trenera  dziecięcej i młodzieżowej piłki  
nożnej:  

  
a. przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną  

dostępnego na stronie internetowej organizatora: www.czerwonesmoki.com oraz www.shake-shake.pl   
oraz potwierdzenie uczestnictwa poprzez wype łnienie i przes łanie pocztą elektroniczną karty  

uczestnika dostępnej na ww. stronach internetowych.  Wysłanie samego zgłoszenia on-line bez  
wypełnionej karty uczestnika nie jest podstawą przyjęcia na szkolenie.  

  
b. dokonanie przedpłaty w wysokości 50 % za kurs we wskazanym terminie oraz wniesienie  

dopłaty do pełnej wysokości opłaty za kurs w dniu rozpoczęcia szkolenia.   
  

c. dostarczenie kompletu dokumentów uprawniających do przystąpienia do wybranego kursu  
najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.  

  
2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników kursu jest przesłanie wypełnionej karty  

uczestnika   (punkt 1 Regulaminu) oraz zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora. O  
pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu wpłat na rachunek oraz  

dokonanie elektronicznego zgłoszenia na kurs.  
  

3. W przypadku rezygnacji z udzia łu w szkoleniu zwrotu wpłaty dokonuje się na następujących  
warunkach:  

  
a. pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia - zwrot  

przedpłaty w wysokości 100%,  
  

b. pisemnego zgłoszenia rezygnacji do 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot  
przedpłaty w wysokości 50%,  

  
c. pisemnego zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć –  

zwrot przedpłaty nie przysługuje,  
  

4. Koszty uczestnictwa w kursie oraz koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik lub instytucja  
delegująca na szkolenie.  

  
5. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków  

ukończenia kursu. Organizator w porozumieniu z kierownikiem kursu i wyk ładowcami ma prawo  
skreślić z listy uczestników osobę. Kursantowi nieobecnemu na zajęciach lub skreślonemu z listy nie 
przysługuje zwrot opłat. 
 
6. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany posiadać wykupione ubezpieczenie od następstw  

nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu oraz ważne zaświadczenie lekarskie o braku  
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przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym kursie. Organizator może ubezpieczyć uczestników  

kursów specjalistycznych na czas trwania kursu  – w tym celu należy wnieść podanie o objęcie  
ubezpieczeniem - informacja podana będzie na stronie www.czerwonesmoki.com oraz www.shake- 

shake.pl w szczegółowych informacjach o szkoleniu.  
  

7. Kandydat chętny do udziału w szkoleniu, w przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, na  
pierwszych zajęciach podpisuje oświadczenie, iż:  

  
a. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie (brak przeciwwskazań  

lekarskich) oraz bierze w nim udział na własną odpowiedzialność,  
  

b. zobowiązuje się do zapłacenia pełnej kwoty  należnej za udział w kursie za część ogólną i  
specjalistyczną w terminie wskazanym przez Organizatora,  

  
c. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje go w całości,  

  
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29  

sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 133/97 poz.883),  
  

e. posiada ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres  
trwania kursu (polisę pakietową lub oddzielną) lub wnosi o ubezpieczenie grupowe na zasadach  

ustalonych przez organizatora zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela,  
  

f. wyraża zgodę na umieszczenie w bazie absolwentów kursów swojego imienia i nazwiska, a  
także wykorzystania swojego wizerunku (zdjęcia) na potrzeby reklamowo – 
marketingowe Organizatora.  
  

8. Uczestnicy kursu mają obowiązek czynnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych –  
teoretycznych i praktycznych ustalonych przez prowadzących zajęcia oraz stosowania się do  

regulaminów obiektów, na których odbywa się szkolenie.  
  

9. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia  
tytoniu, przebywania w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z zajęć. Osobie skreślonej z listy  

kursantów z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.  
  

10. Uczestnicy szkolenia mają obowiązek przestrzegać niniejszego regulaminu kursów.  
  

11. Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom stanowią własność intelektualną organizatora  
chronioną prawem autorskim, zabrania się ich wykorzystywania w jakiejkolwiek formie s łownej,  

pisemnej lub elektronicznej dla celów szkolenia kadr kultury fizycznej lub innych celów.  
  

12. Zabrania się rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania  
materiałów dydaktycznych bez zgody organizatora i wykładowców.   

  
13. Organizator ma prawo do odwoływania poszczególnych kursów z powodu niewystarczającej liczby  

chętnych, którzy spełnili wymogi utworzenia grupy kursowej. W takiej sytuacji gwarantowany jest zwrot  
100% wpłaty na wskazane przez kandydata konto bankowe.  

  
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów, składu  

kadry dydaktycznej oraz zmian terminów zajęć.  
  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak przepływu informacji do uczestników kursu z ich  
winy lub z powodu siły wyższej.  
 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zajęć, ani za  
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zaginione lub zniszczone mienie uczestników.  

  
17. Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kursanta są wykorzystywany przez Organizatora  

do kontaktu w czasie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu do przekazywania informacji  
dotyczące przyszłych kursów i szkoleń.  

  
18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.  

  
19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012r.  


