
                                                        O G Ł O S Z E N I E  
 

Urz ąd Gminy Krotoszyce oraz Szkolny Zwi ązek Sportowy "Dolny Śl ąsk" 

zapraszaj ą dzieci i młodzie ż szkoln ą, na zaj ęcia sportowo-rekreacyjne, 

które rozpocz ęły  si ę w naszej gminie od 20 kwietnia , a trwa ć b ędą do 15 

października  2012 roku, w ramach pi ątej edycji   programu „ Trener Gminny 

2012”  . 

 
 
   O programie  „TRENER  GMINNY ” 

                                          

 
Dzi ęki funduszom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz U rz ędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolno śl ąskiego w miesi ącach od  kwietnia  –  do  
października 2012 roku, w wyznaczonych gminach naszego  województwa 
realizowana jest pi ąt ą edycja  program „Trener Gminny”. 

Głównymi celami Programu s ą :  
1.Zwi ększenie ilo ści dzieci i młodzie ży w bezpieczny, zorganizowany sposób 
spędzaj ącej wolny czas w sportowy sposób.  
2.Poprawa bezpiecze ństwa na boiskach i terenach zielonych . 
3.Zwi ększenie samorz ądności młodzie ży . 
4.Zainteresowanie problematyk ą wła ściwej organizacji czasu wolnego dzieci i 
młodzie ży w śród niej samej, a tak że w śród rodziców, instytucji pracuj ących 
na rzecz dzieci i młodzie ży, sponsorów i innych osób. 
5.Wprowadzenie do programu nauki pływania, poznawan ie zasad bezpiecze ństwa 
nad wod ą, podstaw ratownictwa oraz zwi ększenie bezpiecze ństwa zaj ęć 
organizowanych przez  Trenerów Gminnych nad wod ą. 

 
Głównym zakresem zada ń realizowanych przez Trenera Gminnego jest:  
1. Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzie ży przebywaj ącej na 
boisku oraz próba przyci ągni ęcia do tych zaj ęć młodzie ży, która korzysta z 
innych terenów.  
2. Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na  przydzielonym boisku 
oraz współorganizacja i uczestnictwo w imprezach or ganizowanych przez 
innych trenerów gminnych lub inne osoby i instytucj e. 
3. Dbanie o bezpiecze ństwo dzieci i młodzie ży przebywaj ącej na wytypowanym 
boisku, kontrolowanie stanu technicznego urz ądze ń i zgłaszanie usterek, 
łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie  i niebezpiecze ństwa.  
4. Organizacja wyjazdowych form zaj ęć rekreacyjno - turystycznych, 
wycieczek, rajdów. 
5. Organizacja zorganizowanych wyj ść młodzie ży, która kibicowa ć b ędzie na 
profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o wła ściwe zachowanie na nich, 
propagowanie zachowa ń "prawdziwego kibica".  
6. Kreowanie wła ściwych wzorców zachowa ń i postaw, w tym umiej ętno ści 
zdrowego stylu życia, współpracy w grupie i innych.  
7. Kontakty z rodzicami, szkoł ą, parafi ą i instytucjami pracuj ącymi na 
rzecz dzieci i młodzie ży.  
8. Pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspie ra ć program. 

 
 
W MIESIACACH WAKACYJNYCH W LIPCU I SIERPNIU ZAPRASZ AMY DZIECI I MŁODZIE Ż NA 
ZAJĘCIA SPORTOW0-REKREACYJNE PROWADZONE PRZEZ TRENERA GMINNEGO, WEDŁUG 
PONIŻSZEGO REGULAMINU I HARMONOGRAMU.  
 



 
Regulamin:  
1.zajecia nie s ą obowi ązkowe, 
2.udział w zaj ęciach mo żliwy jest tylko za zgod ą rodziców , 
3.organizator nie zapewnia  dojazdu na miejsce  zaj ęć.  Za bezpiecze ństwo w 
drodze z domu na zaj ęcia  i po zaj ęciach  do domu bior ą odpowiedzialno ść 
rodzice, 
4. trener gminny  odpowiada za bezpiecze ństwo  uczestników  tylko w czasie  
i miejscu  podanych w harmonogramie zaj ęć, 
5.uczestnicy zaj ęć obowi ązani s ą  do przestrzegania  zasad BHP podanych  
przez trenera  gminnego,  
6. udział w zaj ęciach  jest ewidencjonowany  w dzienniku zaj ęć, 
7. czas zaj ęć uzale żniony jest od warunków atmosferycznych  i intensywn ości 
zaj ęć , 
8.w przypadku nie sprzyjaj ących warunków  atmosferycznych ( np. deszczu 
zaj ęcia mog ą by ć odwołane. 
 
Harmonogram zaj ęć 
 

HARMONOGRAM NA LIPIEC 2012 
ZGODA 
RODZICÓW 

UWAGI 

 

LP DATA DZIEŃ GODZINA 
ROZPOCZĘCIA 

ZAJĘĆ 

MIEJSCE 

TAK - PROSZĘ 
PODPISAĆ. 
NIE - PROSZĘ 
ZOSTAWIĆ 
PUSTE MIEJSCE. 

 

1 03.07 wtorek 11.00 BOISKO W 
WINNICY 

  

2 04.07 środa 11.00 BOISKO W 
JANOWICACH 

  

3 07.07 sobota 10.00 BOISKO W 
KROTOSZYCACH 

 Turniej piłki nożnej 
organizowany przez 
Gryf Krotoszyce 

4 10.07 wtorek 11.00 BOISKO W 
WINNICY 

  

5 11.07 środa  WYJAZD NA 
BASEN 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.KOSZTY 
WYJAZDUPONOSZĄ UCZESTNICY. 
OBOWIĄZUJE OSOBNA ZGODA 
RODZICÓW. 

6 16.07 poniedziałek 11.00 SALA 
GIMNASTYCZNA 
S.P. KOŚCIELEC 

  

7 17.07 wtorek 11.00 BOISKO W 
WINNICY 

 Turniej mini nożnej. 
Drużyny 4-osobowe. 
Małe bramki  

8 18.07 środa 11.00 BOISKO W 
JANOWICACH 

  

9 23.07 poniedziałek 11.00 SALA 
GIMNASTYCZNA 
S.P. KOŚCIELEC 

  

10 24.07 wtorek 8.00 – 16.00 WYCIECZKA 
ROWEROWA 
„Atrakcje naszej 
gminy” 

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA.OBOWIĄZUJE OSOBNA 
ZGODA RODZICÓW 

                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HARMONOGRAM NA SIERPIE Ń 2012 

ZGODA 
RODZICÓW 

UWAGI 

 

LP DATA DZIEŃ GODZINA 
ROZPOCZĘCIA 

ZAJĘĆ 

MIEJSCE 

TAK - PROSZĘ 
PODPISAĆ. 
NIE - PROSZĘ 
ZOSTAWIĆ 
PUSTE MIEJSCE. 

 

1 01.08 wtorek 11.00 BOISKO W 
WINNICY 

  

2 06.08 poniedziałek 11.00 SALA 
GIMNASTYCZNA 
S.P. KOŚCIELEC 

  

3 07.08 wtorek 11.00 BOISKO W 
WINNICY 

  

4 13.08 poniedziałek 11.00 SALA 
GIMNASTYCZNA 
S.P. KOŚCIELEC 

  

5 14.08 wtorek 10.00  BOISKO W 
CZERWONYM 
KOŚCIELE 

WAKACYNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DZIEWCZĄT                         I 
CHŁOPCÓW.KATEGORIE WIEKOWE: 
- ROCZNIK 2000 I MŁODSI 
- ROCZNIK1996 I MŁODSI(WSPÓLPRACA 
Z BŁĘKITNYMI KO ŚCIELEC) 

6 20.08 poniedziałek 11.00 SALA 
GIMNASTYCZNA 
S.P. KOŚCIELEC 

  

7 21.08 wtorek 11.00 WYJAZD NA  
KRYTY BASEN 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.WYJAZD 
SPONSOROWANY PRZEZ URZĄD 
GMINY. OBOWIĄZUJE OSOBNA ZGODA 
RODZICÓW 

8 22.08 środa 11.00 BOISKO W 
JANOWICACH 

  

9 28.08 wtorek 14.00 BOISKO W 
WINNICY 

  

10 29.08 środa 14.00 BOISKO W 
JANOWICACH 

  

                                                                                                                                                                
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZENIA ZMIAN W PODANYM HARMONOGRAMIE                 
 
W razie pyta ń i w ątpliwo ści  prosz ę o kontakt  z Trenerem Gminnym : 
604786828  
   


