
Witam ! Przekazuje wszystkim zainteresowanym Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych 
współfinansowany przez EFS realizowany przy współpracy z MSiT w poszczególych sportach oraz 
miejscach. Szkolenia trenersko-instruktorskie oraz studia podyplomowe są bezpłatne. 
pozdrawiam Dariusz Piotrowski 

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku realizuje projekt o nazwie 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM KSZTAŁCENIA KADR SPORTOWYCH.  

Poprzez organizację różnorodnych form kształcenia wsparciem zostanie objętych ponad 5 

tysięcy osób. Mogą oni bezpłatnie uczestniczyć w kursach instruktorskich, kursach 

trenerskich II stopnia oraz studiach podyplomowych. Aby umożliwić dokształcanie się jak 

najszerszej grupie odbiorców, projekt realizowany jest w pięciu miastach - Płocku, Krakowie, 

Wrocławiu, Wałczu i Białymstoku. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europesjkiej w ramach EFS, dlatego udział w 

nim dla uczestników jest BEZPŁATNY. 

Informujemy, że rekrutacja na sezon 2012/2013 rozpoczęła się w dniu 14 maja 

2012 roku.  

Szczegółowe informacje: www.sport.wlodkowic.pl  

Rekrutacja przeprowadzona będzie w dwóch turach. Pierwsza będzie trwała od dnia 

14.05.2012 do 25.05.2012 roku. Tura druga rozpocznie się w dniu 4.06.2012 roku. Obejmie 

wyłącznie ośrodki i dyscypliny, na których pozostaną wolne miejsca i będzie trwała do ich 

wyczerpania. 

Obecnie planowane jest uruchomienie następujących form kształcenia.  

Płock 

Studia podyplomowe:  Kurs trenera klasy drugiej:  Kurs instruktora:  

- menedżer sportu  - piłka nożna  - piłka nożna  

 - piłka siatkowa  - piłka siatkowa  

 - piłka ręczna  - piłka ręczna  

 - koszykówka  - koszykówka  

 - judo  - pływanie  

Białystok  

Studia podyplomowe:  Kurs trenera klasy drugiej:  Kurs instruktora:  

- menedżer sportu  - piłka siatkowa  

- piłka nożna  

- piłka ręczna  

- koszykówka  

- strzelectwo  

- piłka nożna  

- piłka siatkowa  

- koszykówka  

- piłka ręczna  

 



Kraków  

Studia podyplomowe:  Kurs trenera klasy drugiej:  Kurs instruktora:  

- menedżer sportu  - piłka nożna  

- piłka siatkowa  

- piłka ręczna  

- koszykówka 

- kajakarstwo  

- piłka nożna 

- piłka siatkowa 

- koszykówka 

- piłka ręczna  

Wałcz  

Studia podyplomowe:  Kurs trenera klasy drugiej:  Kurs instruktora:  

- menedżer sportu  - piłka siatkowa 

- piłka nożna  

- piłka ręczna 

- koszykówka  

- lekka atletyka  

- piłka ręczna 

- piłka nożna 

- piłka siatkowa 

- koszykówka 

- tenis ziemny 

- sport taneczny 

- pływanie  

Wrocław  

Studia podyplomowe:  Kurs trenera klasy drugiej:  Kurs instruktora:  

- menedżer sportu  - koszykówka 

- piłka nożna  

- piłka siatkowa  

- piłka ręczna  

- lekka atletyka  

- piłka nożna  

- piłka siatkowa  

- piłka ręczna  

- koszykówka 

- kolarstwo 

- tenis stołowy  

W celu dotarcia do jak największej liczby zainteresowanych zwracam się z serdeczną prośbą 

o zamieszczenie informacji na temat projektu na Państwa stronie internetowej. Będę również 

zobowiązana za przesłanie tej wiadomości do wszystkich osób zainteresowanych, bądź 

udostępnienie bazy adresów mailowych potencjalnym uczestnikom naszego projektu.  

Proszę również o informację, czy istnieje możliwość zamieszczenia na Państwa stronie 

internetowej loga naszego projektu np. w formie bannera.  

Liczę na nawiązanie współpracy.  

Z poważaniem  

Marzena Kapuścińska  

zespół ds. promocji  

Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych  

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku  

09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12  

promocja@wlodkowic.pl  

tel. (24) 366 41 35  


