
Trenerze, 

rozpoczynamy kluczowy okres dla rozwoju naszej Akademii – kampanię 
wrześniową 2021. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, zależy nam na pełnej 
mobilizacji, pomocy koordynatorowi i zaangażowaniu się w działania promocyjne, bo 
każdy z nas ma wpływ i może realnie pomóc, poświęcając czas, czy uruchamiając 
kontakty. Jak dokładnie możesz pomóc? 

1. angażując się w podstawowe działania promocyjne, takie jak, pomoc 
koordynatorowi przy wieszaniu plakatów, czy rozdawanie zaproszeń w szkole, 
czy przedszkolu na lokalizacji. Często mijacie placówki oświatowe w drodze 
do pracy, czy na trening, dlatego proszę Was o sprawdzenie plakatów, 
rozdanie zaproszeń do szafek w przedszkolach, 

2. informując koordynatora o działaniach konkurencji, które zauważasz, czy 
na boisku, czy w szkole/przedszkolu Twojego dziecka, czy w mieście oraz 
Internecie, 

3. uruchamiając kontakty znajomych nauczycieli, dyrektorów – wielu z Was 
jest nauczycielami wychowania fizycznego, jest absolwentami lokalnych szkół 
i przedszkoli. Utorujcie drogę koordynatorowi – naszą przewagą jest skala 
działania. Mamy wiele kontaktów, które mogą zaoszczędzić czas pracy 
koordynatorowi, 

4. przekazując zaproszenia na treningi w klasie/grupie Twojego dziecka, 
czy wieszając plakaty w placówce Twojego dziecka 

5. pomagając innym trenerom na ich grupach w treningu – jeśli widzisz 
pełne grupy treningowe – prośba o wejście w trening i pomoc trenerowi, bo 
niezwykle ważna jest wzajemna pomoc we wrześniu podczas naborów. W 
nawiązaniu do posta Mateusza Tomczaka, liczymy również na pełne 
zaangażowanie w zastępstwa, 

6. udostępniając post na Facebooku, czy to Twojego lokalnego fanpage’a, czy 
głównego Akademii. 

Nadal funkcjonują narzędzia, które mają mobilizować grupę i pomagać Wam w 
rozwijaniu drużyny: 

1. opaski kapitana – funkcjonują we wszystkich grupach treningowych 
2. mobilizatory – książeczki z naklejkami – otrzymasz je od koordynatora, 

funkcjonują tylko w grupach A 
3. statuetka dla wyróżniającego się zawodnika – funkcjonują we wszystkich 

grupach, o powodzie wyróżnienia decyduje trener np. wysoka frekwencja, 
postawa fair play, rozwój 

4. pieczątki – funkcjonują w grupach A 

Bardzo Cię proszę przede wszystkim o komunikację z koordynatorem i opiekunem – 
o brakach sprzętowych, zbyt dużej frekwencji, co może zdarzyć się we wrześniu, czy 
problemach obiektowych. Nawet jeśli jesteś w stanie znaleźć 1-2h w tygodniu na 
pomoc w promocji koordynatorowi, to możesz bardzo pomóc w szybszym dotarciu do 
potencjalnych Twoich nowych zawodników. 

 


