
Małopolski Związek Piłki Siatkowej      Kraków, dnia       07.09.2018r 
31-979 Kraków, ul. Ptaszyckiego 4 p.207 

 

       Komunikat Nr    18 /2018 

dot: konferencji szkoleniowej dla szkoleniowców piłki siatkowej woj. Małopolskiego 

 

Wydział Szkolenia Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej informuje, iż organizuje 

konferencję szkoleniową dla trenerów, instruktorów piłki siatkowej województwa 

małopolskiego. 

 Udział w przedmiotowej konferencji, mają wszyscy trenerzy prowadzący w sezonie 

2018/2019 zespoły w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Siatkowej  

Przedmiotowa konferencja odbędzie się  w terminie i miejscu: 

14.09.2018-15.09.2018           Niepołomice  

  Rozpoczęcie konferencji  w dniu 14.09.2018 o godz. 15.00 w auli Społecznej Szkoły 

Podstawowej  im. Lady Sue Ryder, os. Kaptarz 40, Niepołomice 

 

Regulamin Konferencji 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencjach jest: 

      - Potwierdzenie telefoniczne(sms) lub mailowe mzps@mzps.pl  udziału z zaznaczeniem  

          korzystania z noclegu ze względu na ograniczoną ilość miejsc. 

2. Organizator konferencji nie dokonuje ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych   

      wypadków. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie konferencji. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników        

      konferencji z ich winy lub z powodu siły wyższej. 
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Program konferencji licencyjnej dla Trenerów województwa 

Małopolskiego. 

Niepołomice 14-15.09.2018 

 
 

Dzień I :  

piątek 14.09.2018  

 

Obrady odbywać się będą w Auli Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder, os. Kaptarz 40, 
Niepołomice 
 
15.00 - 15.30     Akredytacja (Adres: os. Kaptarz 40, Niepołomice) 
 
 
15.30 - 17.30    Uroczyste otwarcie konferencji,  
                            Sprawy organizacyjne: 
                                 - System elektronicznej rejestracji klubów i zawodników  
                           - Terminarze, system rozgrywek  
                           - Kadry Małopolski  
                                  
 

17.30 - 18.00    Przerwa kawowa  
   
18.00  - 20.00   Zajęcia praktyczne z trenerami Szkoły Mistrzostwa Sportowego SPAŁA – Hala Sportowa  
    
20.15                 Uroczysta kolacja oraz nocleg *Zamek Królewski w Niepołomicach, ul. Zamkowa 2 
 
  
 

*Potwierdzenie telefoniczne(sms) lub mailowe mzps@mzps.pl  udziału z zaznaczeniem 
korzystania z noclegu ze względu na ograniczoną ilość miejsc. 
 
Koszt licencji trenerskiej w sezonie 2018/2019 wynosi 150 zł. 
  
Koszt udziału w konferencji szkoleniowej dla trenerów woj. Małopolskiego jest bezpłatny 

 
Dzień II :  
sobota 15.09.2018  
 
7.30 - 9.00        Śniadanie 
 
9.00 - 10.00     Zakończenie konferencji  
 
 

 

           Wydział Szkolenia 

                MZPS Kraków 
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