
,,AKTYWNE WAKACJE  

Z  AKADEMIĄ PIŁKARSKĄ CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO’’ 

 

Aktywne wakacje z Akademią Piłkarską CANPACK Okocimski Brzesko, to propozycja na 

wakacje w sportowym rytmie. Zajęcia prowadzone przez doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę 

pedagogiczno-trenerską zgodnie z wymogami nowoczesnej myśli szkoleniowej, w której pryncypialną 

zasadą jest dbałość o kompleksowy rozwój umiejętności sportowych dziewcząt i chłopców zarówno 

motorycznych jak i mentalnych.  

Tym samym projekt adresuje sportową ofertę do dzieci w wieku (2012 – 2018 rok) o różnym 

stopniu zainteresowań i sportowej sprawności. Ponadto projekt zakłada część edukacyjną młodego 

sportowca prowadzoną równolegle z zajęciami z piłką.  

Zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowych (boisko trawiaste, orlik, kręgielnia, inne 

obiekty sportowo-rekreacyjne w zależności od harmonogramu).  

Termin zajęć sportowych: 22.08.2022 - 03.09.2022 (poniedziałek – środa – piątek) 

Uczestnicy (chłopcy i dziewczęta) zostaną podzieleni na grupy w zależności od wieku oraz 

zainteresowań sportowych. Na każdą grupę (15 osób) będzie przydzielony jeden opiekun/trener.  

 

INFORMACJA: 

 zajęcia będą bezpłatne i otwarte dla zawodników Akademii oraz dzieci pracowników CANPACK 

niezależnie od płci, przynależności klubowej i umiejętności, 

 na treningi obowiązywać będą zapisy, a rodzice proszeni będą o wypełnienie ankiety 

uczestnictwa (min. regulamin, Rodo,) 

 na treningach obowiązywał będzie strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych, 

 treningi prowadzić będą trenerzy posiadający niezbędne uprawniania i kwalifikacje, 

 każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia ,,Aktywne wakacje z Akademią Piłkarską 

CANPACK Okocimski Brzesko”, 

 poza zajęciami treningowymi przewidujemy dodatkowe atrakcje i konkursy z nagrodami, min.: 

kręgielnie, wyjazd do ogrodu zoologicznego, kręgielnia Bosir Brzesko, kino 

 zbiórka przed zajęciami odbywać się będzie na stadionie głównym przy ul. Okocimskiej 34  

w Brzesku. 

 odbiór dzieci będzie odbywał się na stadionie przy Okocimskiej 34 

 posiłek (bułki, drożdżówki, woda, owoce) w przygotowanych odpowiednich opakowaniach  

 

ZAPEWNIAMY: 

 opiekę nad dzieckiem wykwalifikowanej kadry w godzinach 8:30 – 16:00 

 posiłek (bułki, drożdżówki, woda, owoce) 

 realizację ramowego planu dnia 

 ubezpieczenie NNW 

 dobrą zabawę i wiele atrakcji 

  

 

 

 

 



CO DZIECKO POWINNO POSIADAĆ 

Strój sportowy, dwie pary obuwia sportowego (jedna para butów na boisko piłkarskie, druga na zajęcia 

ogólnorozwojowe), nakrycie głowy (czapka lub chustka), skarpetki na zmianę oraz cały strój na 

przebranie, bidon na wodę/napój. 

 

OSTATNI DZIEŃ AKTYWNYCH WAKACJI Z AKADEMIĄ PIŁKARSKĄ CANPACK OKOCIMSKI: 

Podsumowanie: wręczenie dyplomów, pucharów/statuetek i drobnych upominków. W programie: 

dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, lody, malowanie twarzy, zabawy z animatorem, mini turnieje 

sportowe, zjeżdżalnie. 

 

 

Przez czas prowadzonych zajęć będziemy kładli nacisk na: 

 zajęcia piłkarskie dla dzieci - piłka nożna dla dzieci to nie tylko rozwój koordynacji i próby 

pierwszych zagrań, to także nauka zasad fair play, współpracy w grupie i szacunku dla 

pozostałych zawodników. Podczas dni aktywności sportowej, będziemy pokazywać, że piłka 

jest narzędziem, które pomaga nam dbać o prawidłowy rozwój dzieci, 

 zajęcia ogólnorozwojowe - poprzez zajęcia ogólnorozwojowe wspierać będziemy harmonijny 

rozwój fizyczny, społeczny i kulturalny. Ćwiczenia odbywać się będą pod okiem 

doświadczonych trenerów, 

 zajęcia sportowe – poprzez zajęcia uczymy dzieci aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Pokazujemy jak trenować bezpiecznie i jak być aktywnym dzięki regularnym zajęciom 

sportowym dla dzieci. Zajęcia zwiększają pewność siebie u dzieci i podnoszą ich samoocenę, 

 zabawa i nauka - dzieci uczą się systematyczności, dobrej organizacji i zdrowej dyscypliny. 

Nauka przez zabawę to doskonały sposób na zdobywanie tych umiejętności, 

 kontakt z rówieśnikami - dzięki zajęciom realizowanym w grupie rówieśników będziemy 

rozwijać umiejętność współpracy w zespole i uczyć kreatywnego rozwiązywania problemów.  

W ten sposób wspieramy prawidłowy rozwój dzieci, 

 czas dla dziecka - pośród wielu codziennych obowiązków, wspólne zajęcia sportowe pozwalają 

znaleźć czas na zbudowanie silnych relacji, wzmocnienie koleżeńskich więzi i po prostu świetną 

zabawę, 

 indywidualne podejście - podczas zajęć trenerzy poświęcać będą uwagę każdemu dziecku, 

aby mogło dokonywać postępów w optymalnym dla siebie tempie. Dzięki temu nauczymy, jak 

radzić sobie z niepowodzeniami i wzmacniać poczucie swojej wartości. 

 

 

 


