
 

 OFERTA KURSU UEFA GRASSROOTS C 

 

 

 

 

 

Kryteria przyjęcia na kurs GRASSROOTS C:  
 
Kandydatem na kurs trenerów Grassroots C może być osoba, która złoży za pośrednictwem systemu 
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: https://pzpn24.pzpn.pl* – stosowny wniosek zawierający: 
 
- skan świadectwa ukończenia szkoły średniej; 
- skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w 
przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami uchwały ( dot. jedynie kursów UEFA B, UEFA A, 
UEFA BiA); 
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia, 
- skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w 
sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne 
określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego ( oświadczenie dostępne do pobrania w trakcie rejestracji w 
systemie PZPN24 ); 
- skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie 
trenerskim; 
- skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy; 
- potwierdzenie wpłaty I raty w wysokości 400zł. Opłata za cały kurs wynosi 800 zł ( cena zawiera sprzęt 
treningowy: koszulka treningowa i bawełniana, spodenki, getry) oraz nośnik danych z materiałami. Potwierdzenie 
opłaty II raty należy przedstawić w dniu rozpoczęcia kursu. 
 
*poradnik wypełniania wniosku o przyjęcie na kurs znajduje się na dole niniejszego dokumentu. 
 
 
Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien: 
- wykazać się 100% obecnością na zajęciach kursu; 
- prowadzić dziennik kursu; 
- odbyć staż trenerski; 
- zdać pisemny test (uzyskać minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów), 
- zdać praktyczny egzamin przeprowadzenia lekcji treningowej z dziećmi zgodnie z przygotowanym konspektem; 
- zdać ustny egzamin końcowy. 
 
Proponowany termin rozpoczęcia kursu podany jest w opisie kursu w systemie PZPN24 
Kurs Grassroots C zostanie zorganizowany w miejscowościach Gorzów Wlkp. i Lubsko  
pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników ( 30 osób ). 
 
Liczba godzin dydaktycznych podczas kursu: 70 godzin – IV - V zjazdów  + egzamin końcowy. 
 
Kandydaci na w/w kurs przyjmowani są decyzją Komisji Kształcenia Lubuskiego ZPN. Osoby, które w trakcie kursu 
przekroczą nieobecności na zajęciach (w wymiarze 10 %) zostaną skreślone z listy uczestników kursu. W przypadku 
skreślenia z listy uczestników w kursie wpłacona kwota nie będzie podlegać zwrotowi.  
 
Cena kursu: 800 zł. 
 
 
Dane do przelewu: 
 
LZPN w Zielonej Górze 
Ul. Ptasia 2a 
65-514 Zielona Góra 
Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188 

w tytule przelewu proszę wpisać: „ kurs GRASSROOTS C, – imię i nazwisko” 
 
UWAGA: W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 
Art. 53, pkt 4, Konwencji Trenerskiej UEFA. 
 

https://pzpn24.pzpn.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F


 

 

LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  

W ZIELONEJ GÓRZE 
ul. Ptasia 2a  

65-514 Zielona Góra 6 skr. poczt. 7 

NIP  9 2 9 -14 -18 -23 9                               REGON  9 7 004 4 1 18            

      tel./fax 0 -6 8  4 52  8 2  0 0 ,  4 52  82  0 2 , fax. 0 - 6 8  4 52  82  0 1  

 www.lubuskizpn.pl           e-mail: wydzial.szkolenia@lubuskizpn.pl 

Konto: Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: 74109015350000000053019188  

               

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KURS GRASSROOTS C  
 

I.    DANE OGÓLNE KANDYDATA  
1. Nazwisko i imię  

 

2. Tel. domowy, komórkowy  

3. E-mail 

 

 

 
II. Rozmiar sprzętu treningowego JAKO: XXL, XL, L, M, S, XS – odpowiednie zaznaczyć. 
III. Oświadczam, iż zapoznałem się z ofertą oraz regulaminem kursu GRASSROOTS C oraz 

akceptuję fakt, iż wpłacona kwota nie będzie podlegać zwrotowi. 
IV. Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z ubezpieczenia się od 

następstw ewentualnych nieszczęśliwych wypadków w trakcie zajęć programowych podczas kursu. 
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie mojego wizerunku do 

celów promocyjnych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej oraz jak również udostępnienie moich danych 
kontaktowych pozostałym uczestnikom kursu. 

VI. Zobowiązuję się odbyć kurs pierwszej pomocy do dnia rozpoczęcia kursu. 
VII. Akceptuję fakt, że proponowane terminy realizacji kursu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych 

od organizatora. 
 
 
 
 
 

Data:       Podpis kandydata: ………………………………………….. 
 
 
 
Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę załączyć w systemie PZPN24 w zakładce INNE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA: Uchwała nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji 
Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. 



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA

KROK 1 – obowiązkowe logowanie w systemie 
PZPN24.PL



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

UWAGA– osoby, które nie posiadają konta na PZPN24 
koniecznie muszą założyć nowe konto

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

UWAGA– kandydaci na trenerów, którzy nie posiadają 
jeszcze numeru licencji klikają w „Nowa funkcja”

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

Wybieramy Funkcję „Trener” oraz wypełniamy wszystkie dane 
z wyjątkiem pola „Numer licencji”, które pozostawiamy puste. 

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

Dodajemy zdjęcie oraz klikamy w ZAPISZ. Logujemy się ponownie.

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 2 – klikamy w zakładkę WYDARZENIA

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 3 – klikamy w zakładkę KURSY/LICENCJE

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 4 – zaznaczamy LUBUSKI ZPN

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 5 – klikamy w „wyszukaj” następnie wybieramy 
interesujący nas kurs

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 6 – rozwijamy szczegółowe inf. nt. kursu

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 7 – klikamy w opis celem zapoznania się ze 
szczegółami dot. danego kursu

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 8 – klikamy w „APLIKUJ”

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 9 – dodajemy wymagane dokumenty oraz 

klikamy „zapisz”. 

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 10 – pobieramy, wypełniamy oraz załączamy wypełnione 
oświadczenie dotyczące postępowań dyscyplinarnych następnie klikamy 
ZAPISZ.

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 11 – potwierdzenie złożenia wniosku  

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 12 – klikamy w Funkcje i Organizacje następnie „Edytuj” po 
czym rozwijamy zakładkę  „Dyplomy trenerskie i dokumenty”   

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 13 – dodajemy wniosek na kurs, potwierdzenie wpłaty i 
pozostałe niezbędne dokumenty w zakładce „INNE”.   

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA



kursy trenerskie LUBUSKI ZPN

KROK 14 – sprawdzić statut wniosku można po kliknięciu w 
WYDARZENIA - > MOJE WNIOSKI   

APLIKACJA NA KURS TRENERSKI

INSTRUKCJA


