
 

 

 

 

REGIONALNE AKADEMIE 

 TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO 

 
Program skierowany do mniejszych klubów i sekcji taekwondo olimpijskiego w Polsce. 

 

Głównym zadaniem programu jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci 

i młodzieży w 50 grupach szkoleniowych. 

Program przewiduje także podniesienie kompetencji kadr poprzez organizację 

i przeprowadzenie szkolenia dla trenerów/instruktorów prowadzonego przez naszych 

olimpijczyków oraz dystrybucję wśród trenerów/instruktorów materiałów szkoleniowych.  

 

CELE ZADANIA: 

1.  Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo  

      w zajęciach taekwondo olimpijskiego  

2. Wyrównanie szans w dostępie tych dzieci do systematycznych zajęć taekwondo,    

      rywalizacji sportowej i obozów sportowych.  

3.   Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

4. Upowszechnianie i promocja taekwondo olimpijskiego jako wszechstronnej i bardzo  

      ciekawej dyscypliny sportowej. 

5.  Przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży.  

6.  Zwiększenie zainteresowania dyscypliną wśród dzieci i młodzieży i wśród samorządów 

7.  Zwiększenie potencjału zawodniczego w taekwondo 

8.  Pomoc organizacyjno-szkoleniowa dla klubów i trenerów (instruktorów) 

9.  Identyfikacja talentów sportowych w taekwondo. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Do programu mogą przystąpić licencjonowane kluby PZTO. 

2. Wykazanie wymaganego wkładu finansowego. 

3. Złożenie deklaracji uczestnictwa. 

4. Wiek uczestników programu: 7-11 lat. 

5. Minimalna liczba osób w grupie: 10 osób. 

6. Maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób. 

7. Za udział dzieci w programie nie pobierana jest opłata. 

8. Dzieci biorące udział w programie powinny mieć: zezwolenie/brak przeciwskazań 

lekarza na udział w zajęciach sportowych, a ich rodzice/opiekunowie prawni podpisać 

oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych oraz udostepnienia wizerunku 

(wzór zostanie udostępniony przez PZTO). 

9. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy 

sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia 

sportowe do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl)  

10. Trenerzy prowadzący zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym 

przez PZTO. 

11. Jeden klub może wystąpić o realizację programu w maksymalnej liczbie 2 grup. 

12. Jeden instruktor może prowadzić w ramach programu maksymalnie 2 grupy. 

13. Systematyczne zajęcia w terminie 3.09 – 21.12.2018 roku (16 tygodni)  

w wymiarze dwóch treningów po 1,5 godziny w tygodniu.  

      12. Prowadzenie dziennika zajęć. 

      13. Dostarczenie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych zajęć 

http://www.narodowabazatalentow.pl/


 

WKŁAD WŁASNY: 

1. Wynajem obiektu 

1 grupa  16 tygodni x 2 treningi x 1,5 h x 20 zł (wartość uśredniona)/godzina = 960 zł 

(jest to w całości wkład własny klubu, który może pochodzić ze środków własnych kluby, 

uzyskanych przez niego środków samorządowych, sponsorskich i innych. Środki te nie mogą 

pochodzić z innego programu finansowanego przez MSiT). 

2. Zakup pacek: klub pokrywa 30% kosztu zakupu 4 pacek podwójnych małych. 

 

WYNAGORDZENIE TRENERA/INSTRUKTORA 

1 grupa  - 16 tygodni x 2 treningi x 1,5 h x 40 zł/godzina 

 

 

INNE: 

1. Zostaną przygotowane materiały szkoleniowe i reklamowe dla uczestników projektu. 

Każdy z uczestników programu otrzyma certyfikat uczestnictwa. Przekazane zostaną 

również materiały szkoleniowe. Jako ambasadorów projektu przewiduje się włączenie 

do promocji olimpijczyków. 

2. Stworzona zostanie strona internetowa programu oraz profil fbk, na których 

umieszczane będą dokumenty związane z realizacją zadania oraz prowadzona będzie 

jego promocja 

3. Zakupione zostaną po 4 małe packi, podwójne do uderzeń taekwondo dla każdego klubu 

będącego uczestnikiem programu (kluby zobowiązane będą do pokrycia 30% kosztu 

zakupu) 

4. Program przewiduje przeprowadzenie szkolenia dla trenerów prowadzących zajęcia     z 

dziećmi w ramach projektu w dniach 31.08-01.09.2018 r. w Warszawie. Szkolenie 

odbędzie się równolegle z rozpoczęciem zajęć. Szkolenie będzie miało zarówno 

charakter metodyczny jak i organizacyjny w zakresie realizacji projektu. Drugie 

szkolenie odbędzie się podczas konferencji trenerów PZTO w grudniu 2018 w ramach 

szkolenia PZTO. 

5. Zakłada się kontynuację programu w latach następnych. Kluby zakwalifikowane do 

udziału w programie w roku obecnym będą traktowane priorytetowo w latach 

następnych. 

6. Koordynatorem zadania z ramienia PZTO jest Pan Konrad Rajda 

(rajda@pztaekwondo.pl), z którym prosimy o kontakt w sprawach związanych            z 

uczestnictwem w programie. 

7. Kluby zainteresowane w programie przesyłają do dnia 30.06.2018 r. na adres 

biuro@pztaekwondo.pl skan wypełnionej i podpisanej deklaracji o przystąpieniu do 

programu (wzór deklaracji w załączeniu). 

8. Na podstawie otrzymanych deklaracji Zarząd PZTO dokonuje wyboru klubów do 

realizacji programu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu  

„Sport Wszystkich Dzieci”. 

mailto:rajda@pztaekwondo.pl
mailto:biuro@pztaekwondo.pl

