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KOMUNIKAT nr 82/2021 

Z dnia 17 marca 2021 roku 

Dotyczący kliniki trenerskiej w terminie 25 – 28 marca 2021 

 

 
W nawiązaniu do Komunikatu 81/2021, w ostatnim weekendzie marca planujemy przeprowadzić 

klinikę trenerską POZIOMU 2. 

Mieliśmy kilka klubów zainteresowanych organizacją kliniki. Zarząd wybrał Wrocław na to 

wydarzenie. Uwaga: w najbliższych miesiącach planujemy zorganizować więcej klinik, zarówno 

POZIOM 1, jak i POZIOM 2. Tak jak to robiliśmy w minionych latach, będziemy wybierać różne 

lokalizacje w całej Polsce, aby zapewnić dogodny dojazd uczestnikom. 

Trenerzy zainteresowani udziałem w tej klinice POZIOMU 2, proszeni są o wysłanie e-mail celem 

rejestracji nie później niż we wtorek 23 marca do godziny 17:00. E-mail powinien zawierać numer 

telefonu i klub macierzysty. Po zakończeniu rejestracji prześlemy rejestrującym linki do sal 

prezentacyjnych Google Meet, w których będą odbywać się sesje online. Maksymalna liczba 

uczestników w pełnej klinice to 18 osób (ze względu na ograniczenia przestrzenne sali gimnastycznej). 

Jeśli będzie więcej niż 18 chętnych do udziału w klinice, być może będziemy musieli ograniczyć liczbę 

uczestników z każdego klubu. 

Klinika będzie działać od środy 24 marca do niedzieli 28 marca. Duża część zajęć będzie odbywać się 
online, a sesje online będą powtarzane. Dopiero ostatni dzień kliniki będzie wymagał osobistego 
przybycia uczestników. Po zakończeniu kliniki uczestnicy będą musieli wykonać zadanie domowe. 
Harmonogram wizyty w klinice znajduje się poniżej. 
 
UWAGA: Aby zakwalifikować się do tej kliniki 'POZIOM 2' w marcu 2021 roku, trener musi mieć 
aktualny certyfikat trenerski w PZBall lub mieć licencję trenera z sezonu 2020. Trenerzy, którzy 
uczestniczyli w  klinice 'POZIOM 1' w marcu 2021 (Miejska Górka, Kutno), nie będą kwalifikować się do 
kliniki 'POZIOM 2' pod koniec marca, ale będą mogli uczęszczać do innych klinik 'POZIOM 2' w dalszej 
części roku. 
 
Aby otrzymać certyfikat, trener musi w pełni uczestniczyć i we wszystkich poniższych sesjach:  
· Sesja online nr 1 
· Sesja online nr 2 
· Sesja stacjonarna w niedzielę 
. Poprawne wykonanie zadania domowego 
 
Sesja internetowa nr 1 odbędzie się w środę 24 marca w godzinach 19:00-22:30. Powtórzona będzie  
ponownie w piątek 26 marca w godzinach 19:00-22:30. Każdy trener powinien wybrać jedną z tych 
opcji (ale w razie chęci może uczestniczyć w obu). 
 
Sesja internetowa nr 2 odbędzie się w czwartek 25 marca w godzinach 19:00-22:30. Powtórzymy ją 
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ponownie w sobotę 27 marca w godzinach 18:00-21:30. Każdy trener powinien wybrać jedną z tych 
opcji (ale w razie chęci może uczestniczyć w obu). 
 
Sesja finałowa (stacjonarna) odbędzie się osobiście we Wrocławiu na terenie Akademii Wychowania 
Fizycznego. Sesja trwa od 13:30 do 19:30. 
 
Zadanie domowe zostanie omówione podczas kliniki i będzie trzeba dostarczyć go pocztą 
elektroniczną do Vincenta Colasuonno na adres vincent@group33.com nie później niż w czwartek 1 
kwietnia do godziny 12:00. 
 
Uczestnicy, którzy ukończą pełny kurs z kliniki ‘POZIOM 2’, uzyskają certyfikat, który upoważnia do 
otrzymania licencji trenerskiej w Polsce w okresie trzech lat, tj. 2021, 2022 i 2023. Pomyślne 
ukończenie kliniki warunkowane jest punktualną i pełną obecnością we wszystkich sesjach kliniki  i 
akceptacją przez prowadzącego pracy domowej. 
 
Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w sesjach online, ale nie uczestniczenia w sesji stacjonarnej. 
Ta opcja jest przeznaczona dla trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale nie są zainteresowani 
otrzymaniem certyfikatu. Jeśli ktoś chce  z tej możliwości musi zaznaczyć to w e-mailu. Uczestnictwo w 
sesjach online nie będzie wliczane do maksymalnej liczby 18 osób. 
 
Trenerzy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w tej klinice. Podczas przerwy w niedzielnej sesji 
uczestnikom zostanie zapewniony posiłek. Trenerzy muszą zapewnić własny transport do / z kliniki i są 
odpowiedzialni za wszelkie dodatkowe wydatki, które ponoszą (hotel itp.). 
 
 
                                                                                            Zarząd PZBall 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 


