
 

 

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania przez Rodzica/Opiekuna 
 

1. Co to jest Akademia Piłkarska Online? 
Akademia Piłkarska Online to program będący zbiorem konspektów treningowych, zadań 
domowych, materiałów i artykułów edukacyjnych, dietetycznych przepisów, a także treści 
rozrywkowych, takich jak kolorowanki czy quizy. Celem projektu jest aktywizacja zarówno 
fizyczna, jak i intelektualna dzieci. 
 

2. Jak uzyskać dostęp do materiałów Akademii Piłkarskiej Online (APO)? 
a. Pierwszy krok to rejestracja na stronie Akademii www.akademiareissa.pl  
b. Wybranie lokalizacji APO 
c. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, utworzony zostanie panel rodzica, którym 

dostępne są wszystkie materiały.  
 
Panel rodzica to Twoje indywidualne konto, w którym znajdziesz materiały, przesyłane 
dodatkowo 2 razy w tygodniu mailem na adres podany w momencie rejestracji. 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 www.akademiareissa.pl 
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 treningi online 

oraz zadania domowe, natomiast w kategorii zabawa i zdrowie Twojego dziecka 
odnajdziesz przepisy, gry, 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. Dodatkowo otrzymasz wszystkie materiały na maile wskazanego 
przy rejestracji. 
 

5. Do kogo skierowane 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 4-6 lat poradzi sobie z materiałami publikowanymi w ramach 
Akademii Piłkarskiej Online? 
Materiały przygotowane są w 2 poziomach zaawansowania – dla dzieci w wieku 4-7 lat (grupa 
A) oraz z 8 lat i starszych (grupa B). Treści dopasowane są zatem do wieku. Oczywiście w 
przypadku dzieci nie potrafiących czytać sugeruje się przeczytanie wspólnie (odpowiednie 
oznaczenie). 
 

7. Co w sytuacji, jeśli ćwiczenia, czy zadania dla dziecka z grupy A są zbyt proste? 
Jest możliwość przeprowadzenia ćwiczeń oraz rozwiązania zadań, czy quizów przewidzianych 
dla starszych dzieci (kategoria B). Znajdziesz je również w swoim panelu rodzica oraz 
przesłanych mailem materiałach. 

 
8. 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.  
 

9. 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, 

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

• wspólnie z Zawodnikiem przyrządza posiłki. 
 

10. Ile kosztuje udział w projekcie? 
Udział w programie APO dla zawodników wynosi 79 zł miesięcznie (zamiast 269 zł: 
http://fundamentygry.pl/warunki/). Opłata naliczana jest po zawarciu umowy. Płatność za 
zajęcia odbywa się online – rodzic/opiekun otrzymuje na wskazany e-mail w rejestracji fakturę. 
 

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

 
12. Czy mogę udostępniać i przesyłać dalej materiały Akademii Piłkarskiej Online? 

Z materiałów mogą korzystać tylko Opiekunowie mający wykupiony pakiet APO. 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. 

 

http://fundamentygry.pl/warunki/

