Grassroots C
Kryteria przyjęć :
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs Grassroots C składa - za pośrednictwem platformy
PZPN24 wniosek zawierający:
1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail
wnioskodawcy,
2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem
miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków
trenera piłki nożnej.
Do wniosku, muszą być dołączone następujące dokumenty:
1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs
trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności
za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć
praktycznych na kursie trenerskim,
7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
Kryteria egzaminacyjne :
Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
1. 100% obecność na zajęciach kursu,
2. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną WZPN egzaminu końcowego (część pisemna – test).
Czas trwania kursu :
Kurs Grassroots C trwa 3 miesiące.
Nabór na kursu :
Kursy Grassrootsy C organizowane są przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Wnioski należy
składać poprzez platformę PZPN24 dostępną pod www.pzpn24.pzpn.pl.
O przyjęciu na kurs Grassroots C decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za kurs :
Uczestnik kursu Grassroots C zobligowany jest do wniesienia opłaty za kurs w wysokości 800 zł .

