
 
Tytuł: 

Treningi i składki w kwietniu 

 

Mail 2 do rodziców wyslany z centrali na żółto do analizy – aktywni, zawieszeni, podczas 
wypowiedzenia lokalizacje  

 

Dziękujemy za korzystanie z materiałów i zaangażowanie w projekt Akademii Piłkarskiej 
Online. Poniżej przesyłamy kilka efektów pracy naszych zawodników oraz Waszej, a także 
nowe materiały. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uregulowanie składek za miesiąc kwiecień. Budżet 
Akademii w dużej mierze opiera się na składkach od rodziców. Ponosimy stałe koszty i 
pokrywamy bieżące zobowiązania, z których opłacania nie zostaniemy zwolnieni mimo 
epidemii. 

Chcemy przede wszystkim wesprzeć trenerów, którzy pracują na co dzień z zawodnikami,  
obecnie także w ramach projektu Akademii Piłkarskiej Online, a po powrocie już bezpośrednio 
zaangażują się w odrabianie treningów.  

Zadbamy także o postępy szkoleniowe i aktywność fizyczną zawodników, tym bardziej, że 
obecnie nie mają regularnych zajęć ruchowych czy lekcji WF-u w przedszkolu lub szkole. 

Opracowaliśmy ponadto harmonogram odrobienia treningów, który nie obciąży po powrocie 
aż tak dodatkowych dni, który prezentujemy poniżej.   

Dla tych, którzy nie zapoznali się dotychczas z koncepcją i materiałami przesyłamy pełną 
dokumentacje, koncepcje oraz materiały.  

 

1. Zobacz jak w ramach Akademii Piłkarskiej Online trenują nasi zawodnicy 

https://www.youtube.com/watch?v=f4jMHOokbt8 
2. Akademia Piłkarska Online – informacje: https://bit.ly/2WQvZrz  
3. Koncepcja Akademii Piłkarskiej Online: https://bit.ly/3by7Km7  
4. Dotychczasowe Zadania w ramach Akademii Piłkarskiej Online TUTAJ>> 
 

Sprawdźmy nasze rozwiązanie, aby wrócić jeszcze lepiej przygotowanym na boisko.  

 

Trenerzy i Zarząd Akademii 

 
 

Informacje dodatkowe: 

Odrobienie zajęć 
 
Jednostki treningowe, które się nie odbyły lub nie odbędą w marcu i kwietniu odrobione 
zostaną w maju i czerwcu. 

 
Przykładowy harmonogram: 

• wydłużenie podstawowych jednostek o 15-30 min. – w ten sposób odrobimy 2-4 jednostki 
treningowe, 

https://www.youtube.com/watch?v=f4jMHOokbt8
https://bit.ly/2WQvZrz
https://bit.ly/3by7Km7


• dodatkowe jednostki treningowe (po 3-4 jednostki w maju i czerwcu) w formie treningu, 
wyjścia na dodatkową atrakcję np. basen, trening sztuki walki czy sparing z inną drużyną – 
w ten sposób odrobimy 6-8 treningów, 

• sobotnie turnieje, rozgrywki ligowe lub Wielkopolsko Lubuskie Ligii Piłkarskie – odrobienie 
3-5 treningów. 

 


