
 

 

Akademia Piłkarska Online - Twój sposób na kryzys  

 

AKADEMIA PIŁKARSKA ONLINE (APO) to kompleksowy program treningów i zadań online 
dostosowanych do warunków domowych oraz zestaw materiałów edukacyjnych dla zawodnika i 
rodzica, w tym artykułów, konkursów i interakcji online dziecka z trenerem. 

 
W okresach zawieszenia treningów APO: 

• wspiera komunikację z rodzicami oraz zawodnikami, 

• pomaga w uzyskaniu przychodów ze składek (w całości lub częściowo), 

• jest formą odrobienia treningów. 

W okresie normalnej działalności APO: 

• stanowi uzupełnienie oferty szkoleniowej i edukacyjnej akademii i szkółek piłkarskich, 

• jest sposobem na zapewnienie dodatkowego finansowania klubu. 

Harmonijny rozwój młodego piłkarza powinien następować równolegle we wszystkich czterech 
fundamentach: motoryka, technika, taktyka oraz mentalność. Aby osiągnąć poziom mistrzowski 
nie wystarczą same treningi z drużyną, ale także doskonalenie dobrych cech i indywidualna praca 
nad słabościami.  Niezwykle ważna jest wówczas ciągła edukacja i zdobywanie wiedzy z innych 
obszarów takich jak zdrowe odżywianie, fizjoterapia, rehabilitacja czy psychologia. Treningi i 
zadania online pozwalają na realizację ćwiczeń samodzielnie, z rodzicem, dziadkiem rodzeństwem 
lub z kolegą według tygodniowego planu. 
 

Co wchodzi w skład Akademii Piłkarskiej Online? 

APO obejmuje zestaw cotygodniowych materiałów dla zawodnika oraz jego opiekuna w tym: 

• treningi online (nagranie video), 

• zadania domowe (nagranie video), 

• diety, 

• artykuły, 

• konkursy i quizy, 

• zajęcia praktyczne, 

• wskazówki dotyczące komunikacji trener – zawodnik, dzięki którym zawodnik nadal będzie 
udoskonalał warsztat piłkarski i zdobywał wiedzę oraz nowe umiejętności, nie tylko 
sportowe.  

Aby dodatkowo zmotywować zawodników i trenerów wprowadzono również 
elementy grywalizacji. Co to takiego? Nic innego jak przeniesienie systemu zdobywania punktów 
i oceny do świata wirtualnego. 
 

APO opracowana została w ramach systemu szkolenia Indywidualne Fundamenty Gry i zapewnia 
ciągłość treningów zawodników Twojej Akademii, dostosowując je do obecnej sytuacji i zaleceń 
GIS. 

Dlaczego warto skorzystać z Akademii Piłkarskiej Online?  

Korzyści szkoleniowe 
Zapewnisz utrzymanie odpowiedniej kondycji sportowej zawodników, a także pomożesz im 
podnosić umiejętności piłkarskie i motoryczne. 
  

Korzyści wizerunkowe 
Pokażesz zawodnikom i rodzicom, że zależy Ci na ciągłym rozwoju młodych piłkarzy, a także 
utrzymaniu pozytywnych relacji. Program APO nie tylko kształtuje elementy piłkarskie, ale również 
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zawiera elementy wychowawcze, co z pewnością docenią rodzice i będą o tym pamiętać, wracając 
na boisko. 
  

Korzyści biznesowe 
To sposób na utrzymanie działalności Twojego klubu w trudnym okresie epidemii. Oferując 
rodzicom kompleksowe treningi w ramach APO utwierdzisz ich, że warto opłacać w całości lub 
częściowo składkę członkowską, pomimo zawieszenia tradycyjnych treningów. Wygenerowany w 
ten sposób przychód pozwoli zabezpieczyć działalność klubu w czasie epidemii. 
 

Korzyści komunikacyjne 
Otrzymasz pełne wsparcie komunikacyjne, które pozwoli jasno i precyzyjnie wyjaśnić rodzicom 
korzyści z podtrzymania członkostwa w klubie i korzystania z treningów APO (wzory maili od 
akademii, trenerów, trudne pytania tzw. FAQ dla rodziców i trenerów). 

Dowiedz się więcej!  

Jesteś zainteresowany wprowadzeniem Akademii Piłkarskiej Online w Twoim klubie lub 
chcesz poznać więcej szczegółów? 
  
Wyślij nam wiadomość o treści "Zainteresowany", a także nazwę Twojego klubu i numer telefonu. 
Skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy szczegóły wdrożenia APO.   
  
Dla członków Stowarzyszenia PASS przygotowane zostały specjalne warunki.  

Kontakt 

Dominik Kajzerski 
Koordynator Stowarzyszenia PASS 

t. 508 670 149 
m. info@razemdlapilki.com 
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