
 

Coerver Coaching Polska zaprasza 
trenerów piłki nożnej do odbycia 
szkolenia z metodologii treningu 
piłkarskiego Coerver Coaching. 

Coerver Coach Training Clinic to 
globalny program szkolenia trenerów, 
który prowadzony jest między innymi 
we wszystkich klubach Premiership. 
Podzielony jest on na trzy etapy, 
uwzględniające określony zakres 
materiału oraz kończy się egzaminami 
pozwalającymi zdobyć trzy stopnie 
uprawnień trenerskich: Coerver Coach 
Assistant, Coerver Football Coach, 
Coerver Football Coach Plus. 

Kolejna edycja Coerver Coaching 
Training Clinic pozwalająca osiągnąć 
stopień Coerver Coach Asistant 
odbędzie s ię w następujących 
miastach i terminach: 

Katowice
21/22 listopada 2015 i 16/17 stycznia 
2016,
Warszawa   
28/29 listopada 2015 i 09/10 stycznia 
2016,
Szczecin      
12/13 grudnia 2015 i 06/07 lutego 
2016,
Wrocław   
20/21 lutego 2016 i 12/13 marca 2016,
Rzeszów    
30/31 stycznia 2016 i 05/06 marca 
2016.  



Szkolenie Coerver Coaching Training Clinic na stopień Coerver Coach Assistant, to 28 godzinne 
(dwa weekendowe zjazdy po 14 godzin) zajęcia szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej mające 
na celu zapoznanie trenerów z podstawami metodologii treningu piłkarskiego Coerver 
Coaching, m.in. budową jednostek treningowych oraz specyfiką treningu piłkarskiego w 
zależności od grupy wiekowej zawodników.
Po ukończeniu Coerver Coach Training Clinic oraz zdaniu egzaminu praktycznego i 
teoretycznego, każdy trener otrzymuje certyfikat z tytułem Coerver Coach Assistant oraz zostaje 
dopuszczony do drugiego etapu kursu - Coerver Football Coach.
Koszt szkolenia wynosi 1500 pln brutto za jednego uczestnika. W przypadku zgłoszenia przez 
klub więcej niż dwóch trenerów – 10% zniżki dla każdego z nich.

Cena zawiera:
28 godzin szkolenia Coerver Coaching (teoria + praktyka) podczas 2 weekendowych zjazdów 
po 14 godzin.
Materiały treningowe – 5 modułów treningowych + 5 film
koszulkę treningową Adidas Coerver Coaching

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie na adres szkolenia@coerver.pl wypełnionego formularza  
dostępnego do pobrania ze strony coerver.pl oraz dokonanie wpłaty na konto podane w 
formularzu zgłoszeniowym w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
Prosimy także o podanie rozmiaru stroju sportowego.
Dodatkowe informacje: 797 001 310 lub szkolenia@coerver.pl 
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