
 
 
 

„Cele i Filozofia szkolenia w wieku 7-13 lat na podstawie praktyk 
w wybranych europejskich klubach” 

 



MIEJSCE:  

HOTEL ARSENAL PALACE, Chorzów,        
 ul. Paderewskiego 35 oraz  

STADION ŚLĄSKI, Chorzów, ul. Katowicka 10 

 

DATA: 07.03.2015, sobota 

 

CZAS: 09:00 – 19:00 

 

KOSZT*:  

120 zł  - zapisy do 31.01.2015 

150 zł – zapisy do 28.02.2015 

200 zł – zapisy do 07.03.2015 

* - liczba miejsc w każdym przedziale cenowym ograniczona, ceny zawierają jedną przerwę kawową 

 



 MAREK WANIK 

Trener i wykładowca w Niemieckim Związku Piłki Nożnej. Trener z licencją  
UEFA- PRO. Od 25 lat pracujący w Niemczech, należący do Rady Trenerów Dolnej  
Saksonii. Uznany m.in. dzięki prowadzeniu szkoleń dla polskich trenerów na zlecenie  
PZPN. Prelegent wielu konferencji. W przeszłości zawodnik m.in. Zagłębia Sosnowiec. 

   

 MAREK RZEPECKI 

Od 14 lat w Red Bull Salzburg. Odpowiedzialny za grupy wiekowe do U-16.  
W tym sezonie trener U12, oraz asystent w U16.  Indywidualny trener w  projekcie  
„Projeckt 12- OFB” dla największych talentów w Red Bull Salzburg. 

Sukcesy m.in. 2012 Mistrz Austrii U15, ostatnie 3 lata mistrz Austrii ligi  
szkolnej. Znani wychowankowie: Stefan Ilsanker, Marco Meilinger, Ante Coric,  
Konrad Laimer 

  

 

 

 

 

 



 CARLES ROMAGOSA VIDAL 

Dyrektor barcelońskiej Soccer Services – firmy szkolącej trenerów na całym 
świecie. Doradca oraz dyrektor sportowy w wielu instytucjach piłkarskich, m.in. 
w Japońskiej Federacji Piłkarskiej. W przeszłości dyrektor w Szkółce FC Barcelony 
oraz trener w grupach młodzieżowych FC Barcelona.  Trener m.in. Gerarda 
Pique, Jordi Alby, Carlesa Puyola czy Cesca Fabregasa. 

 

 JAROSLAV VAVRICEK 

Trener-koordynator grup wiekowych U5-U11 w Sparcie Praga  
z licencją UEFA-A. W przeszłości zawodnik i trener Slavii Praga, od 2006r. 
związany ze Spartą.  Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Wykładowca na 
Akademii ANOA w Pradze w tematyce zarządzania w sporcie. 

 

 

 

 

 

 



08.00-09.00 - rejestracja uczestników 

 

TEORIA HOTEL ARSENAL PALACE: 

 

09.00 - 10.00 - CARLES ROMAGOSA VIDAL - Soccer Services Barcelona „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat wg 
Soccer Services oraz klubów z Katalonii” 

10.00 - 11.00 - JAROSLAV VAVRICEK - Sparta Praga „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat w Sparcie Praga” 

11.00 - 11.15 - przerwa kawowa 

11.15 - 12.15 - MAREK RZEPECKI – Red Bull Salzburg „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat w Red Bull Salzburg” 

12.15 - 13.15 - MAREK WANIK – Niemiecki Związek Piłki Nożnej „Cele i filozofia pracy w wieku 7-13 lat wg DFB” 

 

13:15 – 14:15 rozmowa moderowana :"Nowoczesny Klub - jak organizacja pracy w klubie wpływa na jakość zajęć” 

 

14.15 - 15.15 – przerwa obiadowa 



 

PRAKTYKA STADION ŚLĄSKI – SZTUCZNA NAWIERZCHNIA : 

 

15.15 - 16.15 - CARLES ROMAGOSA VIDAL - Soccer Services Barcelona 

16.15 - 17.15 - JAROSLAV VAVRICEK - Sparta Praga 

17.15 - 18.15 – MAREK WANIK - Niemiecki Związek Piłki Nożnej 

18.15 - 18.45 – zakończenie + rozdanie certyfikatów 

 

 

 

 

 

 



TEMATYKA 
 o czym? 

 Warto wiedzieć jakie praktyki są stosowane na różnych szczeblach rozwoju zawodnika w najlepszych 
europejskich klubach. Konferencja pozwoli trenerom zobaczyć, w jaki sposób myślą o piłce nożnej trenerzy  
z 4 różnych krajów.  Prelegenci będą mówili o założeniach, na podstawie których organizują swoje szkolenie 
najlepsze kluby Europy. 

 po co? 

 Wiedzy nigdy za dużo, szczególnie na poziomie europejskim. Akademia od 4 lat organizuje konferencje 
szkoleniowe, podkreślając tym samym dbałość o jakość kształcenia kadry trenerskiej, trenerów szkolących dzieci  
i młodzież w całej Polsce. 

 dla kogo? 

 Konferencja jest przeznaczona w szczególności dla trenerów-koordynatorów w klubach oraz trenerów 
pracujących z zawodnikami w wieku 7-13 lat, ale zagadnienia są na tyle ciekawe i uniwersalne, że każdy trener, 
który szuka nowych narzędzi pracy i rozwoju będzie mógł się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.  

 

 

 

 

 

 



Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” powstała, żeby szkolić dzieci i młodzież w Polsce, wprowadzając nowe 
standardy szkoleniowe. Jesteśmy Akademią, w której ciągłe dążenie do rozwoju i sięganie po wiedzę nas 
definiuje.  Bazujemy głównie na zagranicznych wzorcach szkoleniowych, w szczególności Niemieckiego Związku 
Piłki Nożnej. Akademia swoją bazę merytoryczną powiększa poprzez współpracę dydaktyczną z różnymi 
klubami w kraju oraz zagranicą. 

Wszystkie metody i systemy szkoleniowe 
zostały wielokrotnie zweryfikowane  
w praktyce, poprzez bliską współpracę  
z wieloma klubami. KS Akademia Piłkarska jest 
szkółką piłkarską, która pod swoimi skrzydłami 
posiada obecnie ponad 2500 dzieci w 70 
miastach. 



REZULTATY 
 Uczestnicy konferencji otrzymają: 

 

1) Certyfikat Uczestnictwa, 

 

2) Materiały m.in. 

- ćwiczenia dla żaków i orlików (technika, motoryka, gry),   

- przykładowy mezocykl, 

- konspekty treningowe. 

 

3) Prezentacja z konferencji 

 
 
 
 
 

 



Aby wziąć udział w IV Konferencji Szkoleniowej KS Akademii Piłkarskiej należy wysłać formularz 
zgłoszeniowy na adres:  
 
info@nasza-akademia.com.pl 
 
oraz dokonać należnej wpłaty do 7 dni od dnia zgłoszenia. 
 
 
 
Pobierz formularz 
 
 

 

FZ Konferencja.docx
FZ Konferencja.docx
FZ Konferencja.docx


KONTAKT 
 
Koordynator szkolenia Damian Mikołowicz  
damian.mikolowicz@nasza-akademia.com.pl 
tel. 535-562-888 

 

 

Dane kontaktowe: 
 

Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Silesia”  
Ul. Kościuszki 35 
44-100 Gliwice 

 
KRS: 0000380519 
NIP: 6312629165 

 
Nr Konta:    90 1750 0012 0000 0000 2153 4811 
Tytuł: „IV Międzynarodowa Konferencja 2015r.” 

 

 


