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Lubusko - Dolnośląska kursokonferencja licencyjna kategorii „C” 

Karpacz 1 – 2. 09. 2018r 
 

 

 Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej informuje, że w dniach 1 – 2 września 2018 r.  

(sobota – niedziela) organizuje w Karpaczu kursokonferencję szkoleniową uprawniającą                         

do uzyskania licencji „C” w sezonie 2018/2019. 

 

Informacje organizacyjne 

 
1. Konferencja  jest  adresowana  do  osób  zainteresowanych  szkoleniem  dzieci i młodzieży 

w piłce ręcznej (instruktorów i trenerów) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego 

 

2. Uczestnicy konferencji po jej zakończeniu otrzymają certyfikaty, które będą uprawniały do 

ubiegania  się  bądź  przedłużenia  licencji  trenerskiej  kategorii  „C”.   Zgodnie                                    

z Regulaminem  wydawania  licencji  trenerskich w ZPRP  z  dnia  01.09.2013 r. certyfikat 

ukończenia  ww.  kursokonferencji  będzie  podstawą  do  ubiegania  się  lub                                     

do przedłużenia  licencji   kategorii   „C” osobom  posiadającym  kwalifikacje  trenera  lub 

instruktora 

 

3. Zajęcia programowe odbywać się będą w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu 

• Zajęcia teoretyczne – aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Karpacz                         

ul. Gimnazjalna 8 

• Zajęcia praktyczne – hala sportowa ZSP SMS Karpacz, ul. Gimnazjalna 6a 

 

4. Opłata  za  udział  w  konferencji 220  zł.  Organizatorzy  w  ramach  opłaty zapewniają: 

materiały konferencyjne, certyfikat, nocleg, wyżywienie (obiad i kolacja  1-szego  dnia  

oraz śniadanie 2-go dnia , przerwy  kawowe  1  i  2  dnia  konferencji),  oraz 

wykwalifikowaną kadrę wykładowców 
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5. Zakwaterowanie uczestników w ośrodku wczasowym „Dąbrówka” ul. Słowackiego 2,  

58-540, Karpacz tel.:  506 103 153, 75 761 94 26,   www.dabrowka.karpacz.pl 

 

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na konferencję decydować będzie 

kolejność zgłoszeń 

 

 

Zgłoszenia 
 

1. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje delegujące 

powinny przesłać zgłoszenie na adres mailowy: dzpr@dzpr.eu   lub  do  siedziby  DZPR,  

ul. Borowska 1-3,  50-529 Wrocław,   

2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty w  wys. 220 zł od każdego uczestnika. 

Wpłaty należy dokonać na konto: Dolnośląska Federacja Sportu Bank Millennium S.A. 22 

1160 2202 0000 0002 2730 5164 (dla DZPR) 
 

3. Prosimy o wpisanie w tytule przelewu - Imię, Nazwisko oraz dopisek –„Kursokonferencja 

trenerska DZPR Karpacz 2018” 
 

4. Osoby/kluby, które będą chciały otrzymać rachunek, proszone są o przysłanie danych                    

do rachunku 
 

5. Dodatkowych  informacji  na  temat  konferencji  udziela: 

• Pani Edyta Suchy tel. 605 280 539 

• Pan Jan Biłyk tel. 602 172 643 

• Sekretariat DZPR, tel/fax 71 / 367 79 28 tel. 71 / 33 79 321 
 

 

Program Kursokonferencji w Karpaczu 
 

Sobota 01.09.2018 r. 

 

10:00    – rozpoczęcie konferencji 

 

10:15 – 11:30  –zajęcia teoretyczne -OSPR. Organizacja szkolenia od września 2018 – 

Edyta Suchy, Dariusz Kudła  

 

11:30 – 11:45   –przerwa 

 

11:45 – 12:30   –zajęcia teoretyczne – motoryka – Jednostka treningowa w okresie 

przygotowawczym i startowym. Różnice w budowie. Ćwiczenia- Łukasz 

Piwkowski  

 

13:15 – 14:00   –obiad 

 

14:30 – 16:00   –zajęcia praktyczne na hali sportowej – Jednostka treningowa w okresie 

przygotowawczym i startowym. Różnice w budowie. Ćwiczenia - Łukasz 

Piwkowski  

 

16:00 – 16:15   –przerwa 

 

16:15 – 17:45   –zajęcia praktyczne na hali sportowej – Atak szybki. Kształtowanie 

umiejętności indywidualnych i zespołowych w organizacji ataku szybkiego - 

Bronisław Maly  
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18:00 – 19:30 –zajęcia praktyczne na hali sportowej – Trening bramkarski w okresie 

przygotowawczym i startowym -Sławomir Szmal  

 

19:30 – 20:00   - kolacja 

 

20:30 – 22:00   –zajęcia teoretyczna- plażówka – Nowości w plażówce - Andrzej Jaworski 

 

 

Niedziela 02.09.2018 r. 

 

  8:00 –  8:45   –śniadanie 

 

  9:00 – 10:30   –zajęcia teoretyczne – sprawy sędziowskie – Interpretacja nowości w 

przepisach -  Tomasz Christ 

 

10:30-11.00  – zajęcia teoretyczne – Atak przeciwko obronom wysuniętym.-  Bożena 

Karkut  

 

11:00 –11.15   –przerwa 

 

11:15 –12:30  –zajęcia praktyczne na hali sportowej – Atak przeciwko obronom 

wysuniętym - Bożena Karkut  

 

12:30 –13:00   –zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów 

 

 

Certyfikaty otrzymają tylko uczestnicy wszystkich zajęć teoretycznych i praktycznych 
 

 

 

Wiceprezes   DZPR 

/-/ Edyta Suchy 

 


