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WITAMY!
Szanowni Państwo,
Serdecznie witamy Państwa jako podmiot, podobnie jak Football Academy, odpowiedzialny za edukację i
prawidłowy rozwój małych dzieci w Polsce. Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie obopólne korzyści i
zaprocentuje pozytywnymi wynikami wśród Państwa podopiecznych.

KIM JESTEŚMY?
Football Academy to największa sieć elitarnych szkółek piłkarskich w Polsce. Nasze usługi skierowane są do
dzieci w wieku 4-12 lat, bazujemy na angielskich rozwiązaniach treningowych i organizacyjnych.

Plany szkoleniowe zostały opracowane przez zawodową kadrę trenerską. Bazujemy na metodach
zaczerpniętych ze szkółek angielskich oraz słynnej szkoły Ajaxu Amsterdam.
Stawiamy na jakość - wyposażenie renomowanych firm, oświetlone boiska oraz profesjonalna obsługa,
to dla nas norma.

Proponujemy treningi przez zabawę oraz edukację
przez sport. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie dziecka.
Nie poddajemy naszych podopiecznych presji wyników.
Kształtujemy estetykę ruchu i zarażamy pasją do piłki
nożnej.
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CO PROPONUJEMY?
Jeśli chcą Państwo wzbogacić program przedszkola o ciekawą formę zajęć sportowych to nasza oferta jest
dla Państwa idealna!
Mamy do zaoferowania sprawnościowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej bazujące na
formie zabawowej. Angielskie metody treningowe - program piłkarski, został specjalnie opracowany i
dostosowany specjalnie do wieku ćwiczących. U naszych podopiecznych kształtujemy przede wszystkim
estetykę ruchu i pobudzamy pasję do piłki nożnej.

PROGRAM
Nasz program podzielony został na dwa bloki i obejmuje:
Blok sportowy:
● kształtowanie koordynacji ruchowo-wzrokowej (rytmizacja, równowaga, różnicowanie ruchów,
orientacja przestrzenna),
●

elementy szybkości i gibkości,

●

ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy,

●

sprawność ogólną,

●

podstawowe elementy techniki piłkarskiej,

●

podstawowe zasady gry w piłkę nożną,

● Mini gry i zabawy mające na celu kształtowanie charakteru oraz współzawodnictwa sportowego w
duchu FAIR PLAY.
Blok edukacyjny:
●

wychowanie przez sport,

●

kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie,

●

kształtowanie kultury osobistej na zajęciach oraz w życiu codziennym,

● naukę zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania od najmłodszych lat,
● edukacja przedszkolna w formie zabaw (dodawanie, wiązanie butów etc.)
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CO WIĘCEJ?
Podczas zajęć zawsze wykorzystujemy sprzęt sportowy dostosowany do wieku ćwiczących. Piłki w
odpowiednim rozmiarze i odpowiedniej wadze, miękkie bramki oraz inne bezpieczne rekwizyty.
Nasza oferta skierowana jest do wybranych przedszkoli na terenie WAŁBRZYCHA.
Nasze zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną, doświadczoną w pracy z dziećmi kadrę trenerską.
Proponujemy dojazd do przedszkola lub na boisko piłkarskie. Jeżeli Państwa obiekt nie dysponuje salą lub
boiskiem, zorganizujemy je dla Państwa we własnym zakresie.
Więcej informacji uzyskają Państwo u managera Football Academy Wałbrzych – Pana Eugeniusza
Piechockiego pod numerem telefonu: 608 758 540 lub e-mailem na: walbrzych@footballacademy.pl

CO NAS WYRÓŻNIA?
Najwyższa jakość
Wykwalifikowani
trenerzy

Angielskie metody
treningowe

Sieć szkółek w całej
Polsce!

Niestandardowe
formy promocji

Wyposażenie
renomowanych firm

Najlepsze obiekty
treningowe
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WSPÓŁPRACUJEMY M.IN. Z KLUBEM ANGIELSKIEJ
PREMIER LEAGUE – BOLTON WANDERERS F.C.
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ORAZ MISTRZEM POLSKI 2009/2010 –
KKS LECHEM POZNAŃ
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NASZE NAJWIĘKSZE SUKCESY:
Szanowni Państwo oto tylko niektóre sukcesy Football Academy, którymi możemy się pochwalić:

1. Zawarcie umowy partnerskiej z klubem Premier League – Bolton Wanderers FC oraz mistrzem Polski
2009/2010 - KKS Lech Poznań

2. Zorganizowanie pierwszego w historii polskiej piłki nożnej campu piłkarskiego (Bolton Camp) - dla dzieci
z całej Polski w dniach 24-26.09.2010 we Wronkach oraz jego reedycja w dniach 30 kwietnia – 1 maja w
Opolu. III edycja campu odbędzie się w dniach 30 września – 2 października 2011 r. we Wronkach.

3. Zorganizowanie kursokonferencji w Poznaniu dnia 24.09.2010 dla trenerów z całej Polski, poświęconej
tematyce szkolenia w dziecięcej i młodzieżowej piłce nożnej, podczas której prelegentami byli trenerzy
Football Academy, BoltonWanderers F.C. oraz KKS Lech Poznań

4. Organizacja wielu ogólnopolskich turniejów piłkarskich dla dzieci. Między innymi: Hyundai Cup 2010

w
Opolu, Chespa Cup 2011 w Krapkowicach, Sandmix Cup 2011 w Chróścicach czy turniej o Puchar Burmistrza
Gminy Niemodlin. Byliśmy także współorganizatorem charytatywnej imprezy z udziałem czołowych
bramkarzy polskiej ekstraklasy „Trenuj z Mistrzem 2011” www.trenujzmistrzem.org.

5.Wyjazdy na turnieje piłkarskie: Międzynarodowy Turniej Budapest Cup 2010 organizowany przez Klub
UTE-UJPEST Budapeszt, Zagłębie CUP 2010 (odsłona zimowa i wiosenna), BISSET CUP 2010 w Rudzie
Śląskiej, Turniej SRS Gwiazda Ruda Śląska, Turniej Rataje Oleśnica, Turniej z okazji 65 lecia Opolskiej Piłki
Nożnej organizowany przez Oderkę Opole, Turniej organizowany przez szkółkę Chrzciciel Tychy pod
patronatem PZPN oraz Ministerstwa Sportu, Turniej Santa Claus, Turniej Seven Cup Tychy 2011, Adidas
Challenge 2011 Wrocław, Memoriał Kazimierza Deyny – Brzeg 2011 oraz wiele innych.

6. Powstanie nowych oddziałów Football Academy na terenie całego kraju: Białystok, Bytom, Chrościce,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Gostynin, Kalisz, Katowice, Kielce, Krapkowice, Legnica, Łódź I i Łódź II, Lublin,
Niemodlin, Olkusz, Opole, Piła, Poznań, Radzionków, Rzeszów, Szczecin, Tarnowskie Góry, Tarnów Opolski
Wałbrzych, Wrocław, Żórawina,

7. Nasi wychowankowie zdobywają indywidualne wyróżnienia: Jaś Dąbrowski - najlepszy mały piłkarz
wybrany przez trenerów Bolton Wanderers F.C. podczas Bolton Camp Polska 2010; Dominik Krajewski król strzelców w turnieju Zagłębie Cup 2010 oraz wybrany do najlepszej "6" turnieju Seven Cup Tychy 2011
i wiele innych.

8. Przejęcie oraz włączenie w struktury Football Academy Group I ligowego klubu kobiecej piłki nożnej KS
UNIA Opole oraz zdobycie Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet w sezonie 2010/2011 www.uniaopole.pl
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9. Obecnie jesteśmy w trakcie organizowania międzynarodowego turnieju „Dziecięca piłka bez granic”,
tym razem przy współpracy z czeskim partnerem z Bruntala w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska Republika Polska 2007-2013.

10. Osiągnięcie liczby 1000 podopiecznych w całym kraju!

WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ

Football Academy po sukcesie jaki odniósł w Opolu, Wrocławiu i na Śląsku
stał się najdynamiczniej rozwijającą się siecią szkół piłkarskich w Polsce!
W najbliższym czasie planujemy otwarcie nowych
ośrodków w:
• Warszawie
• Krakowie
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•
•
•
•
•
•

Trójmieście
Kielcach
Toruniu
Bydgoszczy
Płocku
Busko Zdroju

WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ
Na dzień dzisiejszy we wszystkich ośrodkach Football Academy w kraju trenuje już ponad
1000 dzieci w różnych grupach wiekowych.
Rodziny naszych klientów należą do średniej i wyższej klasy społecznej.
Są to przede wszystkim osoby, które dbają o rodzinę, aktywnie spędzają wolny czas oraz często podróżują.

Z naszych badań wynika, iż nasi klienci w pełni
utożsamiają się z marką Football Academy, a
także z naszymi Partnerami.
Chętnie korzystają oni z usług i produktów
naszych Partnerów.
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BOLTON CAMP
Bolton Wanderers F.C. International Football Camp – Polska to konfrontacja angielskiej myśli szkoleniowej
z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce.
Głównym celem campu są treningi oraz testy w standardach Premier League dla najmłodszych adeptów
sztuki piłkarskiej, przeprowadzane przez trenerów Bolton Wanderers F.C. na obiekcie najwyższej klasy.
Program imprezy obejmuje także udział trenerów oraz osób kształcących się w kierunkach trenerskich. Jest
to okazja uczestniczenia w wydarzeniu sportowym z trenerami grup dziecięcych Bolton Wanderers F.C.
oraz Football Academy. Bolton Wanderers F.C. International Football Camp – Polska to niepowtarzalna
okazja udziału w treningu prowadzonym przez trenerów Premiership.

PIERWSZY CAMP WE WRONKACH:
http://www.youtube.com/watch?v=nFXROyEm6jY

OSTATNIA EDYCJA W OPOLU:
http://www.youtube.com/watch?v=sew1cGdADDM
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WWW.BOLTONCAMP.PL

FOOTBALL ACADEMY W LICZBACH
Football Academy od pasji do piłki nożnej i pomysłu na szkółkę piłkarską przerodziło się w
pierwszą w Polsce sieć szkółek piłkarskich.
Od powstania pierwszego oddziału w Opolu w kwietniu 2009 r. w ciągu niespełna 2 lat staliśmy się
najszybciej rozwijającą się marką skierowaną do najmłodszych miłośników piłki nożnej.

30 oddziałów na terenie całej Polski,
1000 aktywnych, młodych piłkarzy,
55 wykwalifikowanych trenerów,
7 fizjoterapeutów.
32 managerów.

Obecnie
stronę
internetową
odwiedza miesięcznie ponad 3000
osób, z czego 32% to osoby wchodzące
na stronę po raz pierwszy. Nasi goście
pochodzą nie tylko z Polski, lecz z
całego świata.

Dzięki wielu wydarzeniom, których Football Academy była lub jest organizatorem
i uczestnikiem pojawiamy się w mediach regionalnych i ogólnopolskich.
Pisali o nas i mówili m.in.:
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POZYSKIWANE PRZEZ NAS FUNDUSZE PRZEZNACZONE ZOSTAJĄ NA:
Rozwój nowych ośrodków
Football Academy
w Polsce

Zakup wysokiej
jakości sprzętu
treningowego

Promocję Football
Academy oraz idei
zdrowego trybu
życia

Finansowanie
wyjazdów naszych
drużyn na turnieje
krajowe i
międzynarodowe

Podnoszenie
kwalifikacji naszych
trenerów (kursy,
staże i konferencje
zagraniczne)

Zakup strojów
treningowych i
meczowych dla
naszych podopiecznych
oraz wyposażenia
trenerów

Organizację ligi
Football Academy
dla najmłodszych
piłkarzy w celu
podnoszenia ich
umiejętności

Zatrudnienie
specjalistów z zakresu
fizjologii, gimnastyki
korekcyjnej, dietetyki
oraz psychologii
dziecięcej

Ubezpieczenia
podopiecznych
Football Academy

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA
Poprzez nawiązanie współpracy z Football Academy Państwa przedszkole osiągnie wiele korzyści:
poczynając od strony wizerunkowej, co będzie miało przełożenie na sprzedaż usług oferowanych przez
Państwa w związku z podobną grupą docelową obu partnerów,
odbiór Państwa przedszkola jako placówki społecznie odpowiedzialnej, stawiąjącej na rozwój
najmłodszych piłkarskich talentów, a także propagującej zdrowy styl życia poprzez systematyczne,
rekreacyjne uprawianie sportu, a także propagowanie właściwych wzorców zachowania dzięki zwróceniu
uwagi na stosowanie zasad fair play,
programy rabatowe dla Państwa pracowników oraz klientów w Football Academy, na terenie całego
kraju, co zwiększy ich przywiązanie i pozytywny odbiór Państwa przedszkola.
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JESTEŚMY PRZEKONANI, IŻ WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM
PRZYNIESIE OBOPÓLNE KORZYŚCI ORAZ OKAŻE SIĘ SUKCESEM
ZARÓWNO DLA PAŃSTWA JAK I DLA NAS.

ze sportowymi pozdrowieniami

Eugeniusz Piechocki
Football Academy
Wałbrzych
Tel : +48 608 758 540
www.footballacademy.pl
walbrzych@footballacademy.pl
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