
 

  

    
 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  

KONGRESIE TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ. 

Projekt kierowany jest dla wszystkich trenerów grup młodzieżowych 

piłki nożnej. Głównym celem kongresu jest podniesienie kwalifikacji 

i przełożenie ważnych zasad i taktyk, które z sukcesem stosowane są 

przez zaproszonych do nas gości. 

 

 

 
24 listopada 2012 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym 

odbędzie się  I Kongres Trenerów Piłki Nożnej. 

Gospodarzem wydarzenia będzie Krzysztof Nowakowski, 

a prowadzącym prezenter i komentator sportowy Bożydar Iwanow. 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Punkty szkoleniowe i korzyści dla uczestników 
 
Projekt realizowany będzie jako jednorazowa baza szkoleniowa, składająca się z wykładów 
zagranicznych trenerów z czołowych europejskich klubów: 
 

- Peter Schreiner, Schalke 04, twórca Peter Schreiner System 
 
zaprezentuje ćwiczenia do nauki podań i gry kombinacyjnej. Wyjaśni jak w 
prawidłowy sposób zachowując progres, nauczać młodych zawodników tak ważnego 
elementu techniki. W skuteczny sposób omówi 8 kroków do nauki podania od 
prostych ćwiczeń do gier zadaniowych. 
 
 

- Ronny Everaerts z Holenderskiego Związku Piłki Nożnej KNVB 
 
Ronny Everaets  zapozna uczestników z Holenderską Wizją Futbolu oraz szablonem 
według którego trener powinien zawsze przygotowywać się do każdego treningu. 
Wyjaśni jakiej wielkości gry stosuje się do danego wieku w Holandii. 
Ważnym aspektem o którym opowie holenderski szkoleniowiec jest odpowiednia 
komunikacja z dziećmi  oraz postawa wobec nich, tworząc odpowiednie środowisko 
podczas treningu sprzyjające rozwojowi 
 

- Henk Mariman -  manager pierwszego zespołu Club Brugge KV 
 
przedstawi swoją autorska metodę nauki piłki nożnej w której najważniejszym 
elementem jest gra. Ta kompletnie różniąca się metoda treningu staje się coraz 
bardziej popularna na zachodzie Europy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

I KONGRES TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ 

Data: 24 listopad 2012 
Miejsce: Sala konferencyjna Stadionu Narodowego w Warszawie 
Organizator: Krzysztof Nowakowski Football Center (KNFC) 
Kontakt: osoba kontaktowa z KNFC, Krzysztof Nowakowski, nr tel.: 788 300 900; 
 
Czas trwania szkolenia: 
1 dzień szkoleniowy 

Cena szkolenia: 

 Zgłoszenia i przelew do 14.10 – 150 PLN 

 Zgłoszenia i przelew do 04.11 – 250 PLN 

 Zgłoszenia i przelew po 04.11 – 350 PLN 

 

Cena szkolenia obejmuje 

• uczestnictwo w szkoleniu 
• konsultacje z czołowymi wykładowcami  
• certyfikat ukończenia szkolenia 
• przerwy kawowe 
• materiały ze szkolenia 
 

Data Kongresu: 24.11.2012 
Miejsce: Sala Konferencyjna na Stadionie Narodowym 
Czas trwania: 10:00 – 19:00 
Organizator: KNFC, Krzysztof Nowakowski  
tel. 788 300 900 
biuro@knfc.pl 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Program I KONGRESU TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ: 
 
9.00 - 9.30 - rejestracja uczestników 

9.30 – 9.45 - oficjalne rozpoczęcie  

10.00 – 11.45 - wykład Henk Mariman  

11.45 – 12.00 - rozmowa po wykładzie  

12.00 – 12.15 - przerwa kawowa 

12.15 – 14.00 - wykład Ronny Evaraerts  

14.00 – 14.15 - rozmowa po wykładzie 

14.15 – 15.15 - przerwa  na lunch 

15.30 – 18.30 -  wykład Peter Schreiner 

18. 30 – 18.45 - dialog między uczestnikami a trenerami 

18.45 – 19.00 - podsumowanie szkolenia  

19.00 – oficjalne zakończenie kongresu i wręczenie certyfikatów dla uczestników 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Każdy z uczestników będzie mógł porozmawiać z 
trenerami i zadać indywidualnie pytania. 
 

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest dokładne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie:  

 
http://knfc.pl/pl/formularz.html 

 
oraz dokonanie wpłaty: 

 
Holenderska Szkoła Piłki Nożnej Ajax 

ul. Sarmacka 16/87 
02-975 Warszawa 

Numer konta: 33 2490 0005 0000 4500 2448 0741 
 
Dodatkowych informacji udzielają: 
 

Kontakt z mediami:                Organizator: 
Patrycja Kubiak           Krzysztof Nowakowski 
kom. + 48 697 525 591    kom. +48 788 300 900 
e-mail: sponsor@knfc.pl     e-mail: biuro@knfc.pl  


