
 
Kursokonferencja licencyjna kategorii C 

organizowana przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej 
Warszawa 1 – 2 września 2018 r. 

 
 
 

Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej informuje, że w dniach 1 – 2 września 2018r. 
(sobota – niedziela) organizuje w Warszawie kursokonferencję szkoleniową uprawniającą do 
uzyskania licencji „C” w sezonie 2018/2019. 
 
Informacje organizacyjne:  

1. Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych szkoleniem dzieci 
i młodzieży w piłce ręcznej (instruktorów i trenerów) oraz do nauczycieli wychowania 
fizycznego. 

2. Uczestnicy konferencji po jej zakończeniu otrzymają certyfikaty, które będą uprawniały 
do ubiegania się bądź przedłużenia licencji trenerskiej kategorii C. Zgodnie  z  
Regulaminem  wydawania  licencji  trenerskich w ZPRP  z  dnia  01.09.2013 r. certyfikat  
ukończenia ww. kursokonferencji będzie podstawą do ubiegania się lub do 
przedłużenia licencji kategorii C osobom posiadającym kwalifikacje trenera lub 
instruktora.   

3. Zajęcia programowe odbywać się będą na następujących obiektach: 

 Zajęcia teoretyczne – sala konferencyjna WCSM Agrykola, ul. Myśliwiecka 9, 
00-459 Warszawa 

 Zajęcia praktyczne – hala dolna K.S. Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765  
4. Opłata za udział w konferencji wynosi 250 zł. Organizatorzy w ramach opłaty 

zapewniają: materiały konferencyjne, pamiątkową koszulkę, certyfikat, wyżywienie 
(obiad i kolacja/grill 1-szego dnia oraz przerwy kawowe 1 i 2 dnia konferencji), 
transport na obiekty K.S. Warszawianka oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców. 

5. Dodatkową opłatą objęte jest zakwaterowanie w hostelu WCSM Agrykola: 

 Pokój 1-osobowy ze śniadaniem – 85 zł 

 Pokój 2-osobowy ze śniadaniem – 130 zł (65 zł/osoba) 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z recepcją hostelu, tel.: +48 22 622 91 10; 
recepcja@agrykola-noclegi.pl 
Na miejscu istnieje również możliwość wykupienia śniadania w cenie 18 zł/osoba. 
6. Termin zgłoszeń na konferencję upływa 15.06.2018 r. 
7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na konferencję decydować będzie 

kolejność zgłoszeń. 
 
Zgłoszenia: 
8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje delegujące 

winny wypełnić załączony druk zgłoszeniowy oraz przesłać go do WMZPR pod adres 
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mailowy: biuro@wmzpr.pl lub do siedziby WMZPR, ul. Żołny 56A, 02-815 Warszawa 
do dnia 15.06.2018 r. 

9. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty w wys. 250 zł od każdego 
uczestnika. Wpłaty należy dokonać na konto:  
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej, 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56a, 
konto nr 96 1020 1156 0000 7102 0007 5648 
Prosimy o wpisanie w tytule przelewu dopisku – „Kursokonferencja trenerska” 

10. W druku zgłoszenia prosimy podać rozmiar koszulki (S, M, L, XL, XXL). 
11. Dodatkowych informacji na temat konferencji udziela Sekretarz WMZPR Tomasz 

Kamieński, tel. 602 453 675, e-mail: biuro@wmzpr.pl 
 
Ramowy program Kursokonferencji: 
 
Sobota 01.09.2018 r. 
9.00 – 10.30 – zajęcia teoretyczne 
10.30 – 11.00 – przerwa kawowa 
11.00 – 12.30 – zajęcia teoretyczne 
12.45 – 14.00 – zajęcia teoretyczne 
14.00 – 14.45 – obiad 
14.45 – 15.30 – przejazd na halę Warszawianki 
15.30 – 18.30 – zajęcia praktyczne 
18.30 – 19.00 – powrót na Agrykolę 
20.00 – kolacja/grill 
 
Niedziela 02.09.2018 r. 
9.00 – 10.30 – zajęcia teoretyczne 
10.30 – 11.00 – przerwa kawowa 
11.00 – 12.30 – zajęcia teoretyczne 
12.30 – 13.00 – zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów 
 
Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej WMZPR oraz 
będzie przekazany uczestnikom w pierwszym dniu konferencji. 
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