Kursokonferencja online Football Academy i Opolskiego Związku Piłki Nożnej
Temat: Zarządzanie bramkarzami w procesie szkolenia.
PRELEGENT.
Adam Kania – Trener UEFA A, UEFA GK B
TERMIN – 08.07.2022
PROGRAM KONFERENCJI.
20.00 Rozpoczęcie konferencja, sprawdzenie obecności.
22.00 Sprawdzenie obecności, oficjalne zakończenie konferencji.
MIEJSCE.
Konferencja online – zajęcia teoretyczne
Platforma zoom
Konferencja jest odpłatna- koszt uczestnictwa: - 30 zł

LICZBA GODZIN DO LICENCJI
TYP LICENCJI.
UEFA ELITE YOUTH -

1 godz.

UEFA A

1 godz.

UEFA B

1 godz.

GRASS C

1 godz.

GRASS D

1 godz.

UEFA GK

1 godz.

UEFA GK B

1 godz.

UWAGA:
W wydarzeniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani ,natomiast godziny do licencji
przyznawane będą tylko trenerom z w/w uprawnieniami.
Zapisy:
Poprzez formularz zapisowy do dwóch dni przed kursokonferencją online.
Szczegóły, oferta znajdują się na wydarzeniu Facebook.
Po dokonaniu aplikacji poprzez platformę PZPN24.pl , prosimy o dokonanie rejestracji
dotyczącej płatności:

Dokonanie zapisu i płatności odbywa się przez system FA Camps:
https://facamps.pl/oferta/szczegoly-oferty?id=192

Po wykonaniu rejestracji otrzymacie państwo fakturę proformę. Po jej opłaceniu system
wyśle do was pełną fakturę, która będzie potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu.

INSTRUKCJA!!
Po wejściu w link klikacie Państwo na zaloguj się jako gość. Wpisuje swoje dane w zakładce
opiekun oraz w zawodnik (w ,,zawodniku" te same dane, ale z datą urodzenia poniżej 18 roku
życia). Po ich zapisaniu otrzymacie Państwo fakturę pro forma, którą trzeba opłacić. Po jej
opłaceniu mailem przesłana zostanie Wam właściwa faktura. UWAGA!!!!! Link do Zoom
zostanie wysłany rano w dniu konferencji. Prosimy o ściągnięcie aplikacji zoom i
zainstalowanie jej na urządzeniu, poprzez które będziecie Państwo brali udział w tym
wydarzeniu.

UWAGA!!!!!!!
Każdy uczestnik musi przejść 2-krotną weryfikację, dokonującą się poprzez wpis imienia i
nazwiska w czacie platformy online.

Trenerom , którzy nie dopełnią tego obowiązku nie zostanie przyznany certyfikat, który
będzie honorowany przez komisję licencji trenerskich PZPN, zatwierdzony przy staraniu
się o przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej.

Kontakt:
Dyrektor Sportowy Football Academy Mlynek Szymon – 793176423

