NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

1. Organizatorzy
Marcin Kępa / Tiger Hearts Academy
Ludowy Klub Sportowy Mogilany

2. Termin i miejsce konferencji

08.01.2022r. (Sobota)
Konferencja odbędzie się w Sali Urzędu Gminy Mogilany, ul. Na Rynek 2, 32 – 031
Mogilany.

3. Cel wydarzenia
Założeniem tej edycji Konferencji jest spojrzenie na proces szkolenia przede wszystkim od
strony umiejętności miękkich, tak często pomijanych w analizach i rozwoju trenerów, a
jednocześnie będących kluczowymi w kwestii budowania odpowiednich relacji trenera z
drużyną, organizacji kompetencji komunikacyjnych i budowania zaplecza zasobów ludzkich
w swoim środowisku pracy. Trener Bayernu Monachium powiedział, że dzisiejsza piłka to
30% taktyka, a 70% relacje międzyludzkie. Dlatego też, właśnie w tym temacie będzie w
głównej mierze oscylowała nasza konferencja.
4. Koszt uczestnictwa i planowana ilość uczestników, oraz zaproszonych gości
Planowany koszt uczestnictwa wynosi ok. 250zł od osoby. Wpłatę należy uiścić na konto
Millenium Bank, nr. 47 1160 2202 0000 0004 6971 7511 z dopiskiem za udział w Tiger
Mogilany Confenerce. Skan wpłaty należy umieścić w swoim profilu na koncie PZPN24 w
zakładce OPŁATY.
W

konferencji przewidzianych jest maksymalnie (o ile przepisy sanitarne nie ulegną

zmianie), wziąć udział 110 uczestników i 10 zaproszonych gości.
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5. Lista prelegentów i planowana tematyka wystąpień
Tomasz Kafarski – „Najważniejsze aspekty pracy trenera w tworzeniu relacji na poziomie sztab trenerski zawodnicy“
Radosław Mozyrko – „Budowa profesjonalnego szkolenia i skautingu“
Andrzej Wyroba – „Gry jako fundament szkolenia“
Grzegorz Raus – „Jak zbudować coś wielkiego w małym miejscu. Marzenia, które stały się wizją, wizja, która
stała się rzeczywistością…”
Norbert Bradel – „Trener – praca nad swoją osobowością..“
Maciej Iwański – „Szkoleniowcy i ich komunikacja, oczami profesjonalnego piłkarza” – występ gościa
specjalnego w panelu dyskusyjnym
Opis prelegentów:
Tomasz Kafarski – W swoim czasie uznawany za jednego z

najbardziej utalentowanych szkoleniowców

młodego pokolenia. Pomimo dość młodego wieku, posiada duże doświadczenie w pracy szkoleniowej. Z
powodzeniem prowadził ekstraklasową Lechię Gdańsk, by następnie objąć stery Cracovii. Były trener I ligowych
Bytovii Bytów, Floty Świnoujście, Górnika Łęczna, Olimpii Grudziądz, oraz Sandecji Nowy Sącz. Obecnie trener
II ligowej Chojniczanki. Szkoleniowiec znany z nowoczesnych metod treningowych, przygotowania mentalnego,
oraz technicznego stylu gry Jego zespołów.
Radosław Mozyrko – Trener UEFA Elite Youth, w przeszłości pracował w Manchester United, czy New York
Red Bull. Były manager Akademii Legii Warszawa, a także szef skautingu na Europę Wschodnią Chelsea
Londyn. Obecnie Dyrektor Sportowy esktraklasowej Warty Poznań.
Andrzej Wyroba – Trener UEFA Elite Youth, prawdziwy fachowiec znany głównie z pracy w Podbeskidziu
Bielsko Biała, gdzie oprócz pracy z seniorami był również koordynatorem ds. szkolenia młodzieży. W przeszłości
pracował również jako asystent w Dolcanie Ząbki i drużyny z ekstraklasy Wiśle Płock. Aktualnie Szef Wydziału
Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a także trener edukator pracujący w Be Better Academy.
Norbert Bradel – Znany w Europie trener mentalny, który jako jeden z niewielu takich trenerów w Polsce,
posiada certyfikat European Coaching Assiociation. Od wielu lat współpracuje z najlepszymi trenerami w
Bundeslidze, Austrii i Polsce. W przeszłości pracował dla Borussi Dortmund, FC Nuerberg, a także innych
klubów w Europie. W Polsce pracował przy I zespole Cracovii, Piasta Gliwice, a ostatnio przy trenerze Marcinie
Broszu w Górniku Zabrze. Jest również członkiem sztabu Reprezentacji Polski AMP Futbol.
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Grzegorz Raus – Człowiek instytucja, który w Krośnie z własnych marzeń i wizji, stworzył jedną z
najciekawszych akademii piłkarskich w Polsce. Osoba, która jednoczy wokół siebie ludzi z wielu środowisk, aby
tworzyć projekt Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno. Wychowawca wielu piłkarzy grających na poziomie
zawodowym, jak choćby Antonik Kozubal, czy choćby Przemysław Sajdak.
Maciej Iwański – Mistrz Polski z Zagłębiem Lubin, zdobywca Pucharu Polski w barwach Legii Warszawa i były
Reprezentant Polski, mający epizod w Tureckiej Esktraklasie. Jeden z najlepszych pomocników w Esktraklasie,
w której rozegrał ponad 300 spotkań. W przeszłości grający dla Zagłębia Lubin, Legii Warszawa, ŁKS Łódź,
Podbeskidzia Bielsko – Biała, czy Ruchu Chorzów. Obecnie posiada ciekawy projekt szkolący dzieci – Be Better
Academy. Zawodnik od zawsze odznaczał się znakomitym wyszkoleniem technicznym, oraz inteligencją.

PROGRAM KONFERENCJI:

08:00 – rejestracja uczestników
09:00 – uroczyste otwarcie konferencji
09:30 – Andrzej Wyroba / „Gry jako fundament szkolenia“ /teoria/
10:40 – Tomasz Kafarski /„Najważniejsze aspekty pracy trenera w tworzeniu relacji na poziomie sztab trenerski - zawodnik “ /teoria/

11:50 – przerwa kawowa
12:00 – Grzegorz Raus /„Jak zbudować coś wielkiego w małym miejscu. Marzenia, które stały się wizją,
wizja, która stała się rzeczywistością…” /teoria/

12:40 – przerwa na posiłek
13:30 – Andrzej Wyroba / „Gry jako fundament szkolenia“ /teoria/
14:40 – Radosław Mozyrko / „Budowa profesjonalnego szkolenia i skautingu” /teoria/
15:50 – Przerwa kawowa
16:00 – Norbert Bradel / „Trener – praca na swoją osobowością” /teoria/
17:10 – Panel dyskusyjny „Umiejętność budowania prawidłowych relacji w pracy szkoleniowca“ na koniec konferencji z możliwością zadawania pytań przez uczestników z udziałem gościa specjalnego
Macieja Iwańskiego
18:00 – zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów.
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