
 

 

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania przez Rodzica/Opiekuna 
 

1. Co to jest Akademia Piłkarska Online? 
Akademia Piłkarska Online to nowoczesny projekt będący zbiorem konspektów treningowych, 
zadań domowych, materiałów i artykułów edukacyjnych, dietetycznych przepisów, a także 
treści rozrywkowych, takich jak kolorowanki, czy quizy. Udział w projekcie bierze dziecko 
każdego Rodzica, który ma podpisaną umowę z Akademią. Celem projektu jest aktywizacja 
zarówno fizyczna, jak i intelektualna dzieci. 
 

2. Jak uzyskać dostęp do materiałów Akademii Piłkarskiej Online (APO)? 
Wszystkie materiały są dostępne w Panelu Rodzica. To Twoje indywidualne konto, w którym 
znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do rozwoju każdego z kluczowych fundamentów 
szkolenia (motoryka, technika, taktyka oraz mentalność). Materiały będą również przesyłane 
2 razy w tygodniu mailem na adres podany przez Rodzica w momencie rejestracji do Akademii. 
Panel Rodzica jest responsywny, co oznacza, że możesz korzystać z niego również przez 
telefon komórkowy. 
 

3. Jak zalogować się do Panelu Rodzica? 
1. Wejdź na główną stronę Akademii. 
2. Kliknij w prawym górnym rogu Panel Rodzica. 
3. Zaloguj się, podając adres mailowy oraz hasło (jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij 

„zapomniałem hasło”, a następnie podaj ponownie swojego maila i kliknij „odzyskaj 
hasło”). 

4. Po zalogowaniu wejdź w materiały edukacyjne w górnym menu lub na pulpicie. 
5. W kategorii materiały szkoleniowe znajdziesz specjalnie przygotowane konspekty, 

zadania domowe, czy quizy, natomiast w kategorii zdrowie Twojego dziecka odnajdziesz 
przepisy, wywiady oraz materiały poradnikowe.  

 
4. Kiedy mam logować się do panelu, aby pobrać materiały? 

W trosce o Twój czas, wystarczy, że do panelu zalogujesz się w każdą środę, kiedy pojawią 
się materiały na czwartki i piątki oraz w każdy piątek, kiedy zawarte zostaną treści na 
poniedziałki, wtorki i środy.  
 

5. Dla kogo przygotowane są treści? 
Materiały przesyłane są zgodnie z harmonogramem, w którym znajdziesz adnotację, dla kogo 
przygotowane są treści. Możliwe są 3 opcje: dla Rodzica, dla Zawodnika oraz zarówno dla 
Rodzica, jak i Zawodnika. Zwróć uwagę również na opis pliku załączonego w panelu Rodzica 
– tam znajdziesz adnotację, dla kogo jest dany materiał. 
 

6. Czy dziecko w wieku 5-6 lat poradzi sobie z materiałami publikowanymi w ramach 
Akademii Piłkarskiej Online? 
Materiały przygotowane są w 2 poziomach zaawansowania – dla dzieci z grup treningowych 
A i B1 (4-7 lat) oraz z grup B2,C i D (8 lat i starsi). Treści dopasowane są zatem do wieku 
Zawodnika. Oczywiście w przypadku artykułów sugeruje się przeczytanie wspólnie  
z dzieckiem. 
 

7. Co w sytuacji, jeśli ćwiczenia, czy zadania dla dziecka z grupy A lub B1 są zbyt proste? 
Masz możliwość przeprowadzenia ćwiczeń oraz rozwiązania zadań, czy quizów 
przewidzianych dla Zawodników z grup B2,C i D. Znajdziesz je również w swoim panelu 
rodzica. 

 
8. W jaki sposób i do kogo wysłać filmiki ćwiczeniami Zawodnika? 

Wybrane z konspektów treningowych lub zadań domowych 2 ćwiczenia w tygodniu są nagrane 
przez Rodzica/Opiekuna/Zawodnika i wysłane bezpośrednio do trenera w utworzonej przez 



 

 

niego grupie na Facebooku/Messengerze/Whatsappie lub mailowo (najlepiej link do 
materiału). W zależności od drużyny, trener może utworzyć grupę w jednym z komunikatorów 
i wysłać do Ciebie maila z linkiem do tej grupy. Jeśli nie otrzymasz informacji od trenera, 
skontaktuj się z koordynatorem swojej lokalizacji. Wraz z przesłanym filmem prosimy  
o podanie imienia i nazwiska Zawodnika oraz lokalizacji. Filmy wystarczy nagrać telefonem  
w taki sposób, aby móc rozpoznać twarz Zawodnika.  
 

9. Dlaczego mam nagrywać filmiki w ramach Akademii Piłkarskiej Online? 
Za każdy filmik z zrealizowanym ćwiczeniem Zawodnik otrzymuje 1 punkt. Zawodnik wysyła 2 
filmy w tygodniu, w związku z czym w trakcie tygodnia Zawodnik może zdobyć 2 punkty. 
Dodatkowe punkty, za zaangażowanie, oryginalność i pomysłowość w filmach, może 
przydzielić również trener. Najważniejszy jest dla nas zapał do pracy, systematyczność oraz 
sama chęć Zawodnika do rozwijania swoich umiejętności. Zawodnicy, którzy w danym 
miesiącu zgromadzili najwięcej punktów otrzymają nagrody, które wręczone zostaną po 
powrocie na boisko. 

 
10. Gdzie i jak Zawodnik ma wykonywać ćwiczenia? 

Ćwiczenia zawarte w konspekcie treningowym, jak i w zadaniach domowych, Zawodnik może 
realizować w pokoju, w ogródku, na boisku, czy nawet podczas spaceru. Materiały 
przedstawiają nie tylko opis ćwiczenia, ale również film, instruujący, jak poprawnie wykonać 
dane ćwiczenie.  
 

11. Jaka jest rola Rodzica/Opiekuna w tym projekcie?  
Najlepiej jeśli Rodzic/Opiekun wspiera dziecko w następujący sposób: 

• przedstawia Zawodnikowi przesłany przez Akademię materiał i ewentualnie go 
przygotowuje np. wydruk kolorowanki, 

• może wykonywać z Zawodnikiem ćwiczenia, które odbywają się w parach, 

• nagrywa krótkie 2 filmiki w tygodniu z ulubionym ćwiczeniem, wybranym z przesłanych 
konspektów lub zadań domowych, 

• czyta, tłumaczy, wyjaśnia treści przekazane w poradnikach i artykułach, 

• wspólnie z Zawodnikiem przyrządza posiłki. 
 

12. Ile kosztuje udział w projekcie? 
Udział dla Zawodników Akademii jest bezpłatny i jest realizowany w ramach zawartej umowy. 
Istnieje możliwość wykupienia pakietu dla Zawodników, którzy nie są Zawodnikami Akademii, 
więcej na: http://fundamentygry.pl/o-projekcie/  
 

13. W jaki sposób zostaną odrobione treningi, które się nie odbyły lub nie odbędą w marcu 
i kwietniu?  
Jednostki odrobione zostaną w maju i czerwcu, w formie: 

• dodatkowych sparingów lub treningów, 

• meczów w ramach Wielkopolsko-Lubuskiej Ligi Piłkarskiej lub innych turniejów, 

• dodatkowych, weekendowych treningów,  

• wydłużenia czasu podstawowych jednostek treningowych (np. treningi dłuższe o 15-30 
min.) 

• treningów dodatkowych na innej lokalizacji – jeśli jest to możliwe logistycznie 

• treningów Akademii Piłkarskiej Online. 
 

14. Jak powinien być ubrany Zawodnik do realizacji ćwiczeń?  
Każdy Zawodnik powinien być ubrany tak, jak na trening w zależności czy wykonuje ćwiczenia 
w domu czy na zewnątrz (sportowe buty, strój sportowy) oraz mieć przygotowaną wodę 
mineralną i akcesoria wymagane w treningu a opisane w konspekcie. 
 
 

http://fundamentygry.pl/o-projekcie/


 

 

15. Czy mogę udostępniać i przesyłać dalej materiały Akademii Piłkarskiej Online? 
Z materiałów mogą korzystać tylko Opiekunowie mający zawartą umowę z Akademią. Prosimy  
o nieudostępnianie materiałów Akademii Piłkarskiej Online osobom postronnym lub w mediach  
społecznościowych. Są one objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 
2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów  
w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. 

 


