Komunikat Polskiego Związku Bocci
Kurs doszkalający kadry szkoleniowej PZBocci
Wągrowiec 10-13.12.2020
Zadanie dofinansowane przez

Zgodnie z programem Ministerstwa Sportu "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób
niepełnosprawnych w 2020 roku” i zadaniem : „Przygotowania i udział w igrzyskach paraolimpijskich w Bocci”
PZBocci organizuje kurs doszkalający kadry szkoleniowej z udziałem :
Szkoleniowcy:
l.pl
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4
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Nazwisko
Nowak
Hohensee
Trószyński
Nowosadowski
Klimek
Borowiec
Trószyńska
Statucka
Miężalski
Urbańska
Schmidt
Dobak-Urbańska

Imię
Mieczysław
Barbara
Waldemar
Michał
Ireneusz
Dariusz
Majka
Katarzyna
Grzegorz
Katarzyna
Romuald
Beata

Sanger-Kabacińska
Gałęziowska

Agnieszka
Ewa

Funkcja
Trener główny
Instruktor-dyrektor sportowy
Instruktor
Pomocnik Instruktora, Asystent BC 1
Instruktor –klasyfikator medyczny
Instruktor –klasyfikator medyczny
Instruktor
Instruktor
Instruktor
Instruktor
Instruktor
Instruktor –klasyfikator medyczny
Pomocnik Instruktora, Asystent BC 1,
Pomocnik Instruktora,Asystent BC 1,

Zawodnicy powołani do zadań wykonywania zadań szkoleniowych w czasie kursu :
Lp.

1.
2

Nazwisko
Koza
Matoga

Imię
Kinga
Damian

Nazwa klubu

Klasa startowa

Start - Poznań
Start - Poznań

BC 1
BC 1

Wykładowcy ;
Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Chlebosz

Karolina

2

Kubala

Przemysław

3

Nosek

Zuzanna

4

Lesicki

Ireneusz

Specjalność
Psycholog sportowy
Lekarz medycyny
sportowej, ortopeda
Dietetyk
Pedagog specjalny,
leczniczy

Kurs organizuje Polski Związek Bocci ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z
programem Ministerstwa Sportu "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób
niepełnosprawnych w 2020 roku” i zadaniem : „Przygotowania i udział w igrzyskach paraolimpijskich w Bocci” .
Cel :
- podniesienie kwalifikacji kadr szkoleniowych Bocci z uwzględnieniem charakterystycznych dla
dyscypliny ograniczeń sposobów i środków treningowych.
Oczekiwane efekty szkolenia :
- zwiększenie wiedzy z zakresu wybranych problemów psychologii, medycyny , dietetyki i
pedagogiki
- doskonalenie umiejętności konstruowania programu treningowego
- nabycie umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla klasy BC1 - poprawa gry reprezentantów klasy BC1 uczestniczących w kursie z przeniesieniem
doświadczeń do pozostałych zawodników tej klasy.
Ramowy program :

-

Wykłady i warsztaty prowadzone przez czterech specjalistów
Praktyczne zajęcia z zawodnikami BC1
Panele dyskusyjne

Przyjazd do ORW „ Wielspin” w Wągrowcu w czwartek 10 grudnia ( wyżywienie od obiadu). Wyjazd w
niedzielę 13 grudnia.
Związek pokrywa koszty udziału i transportu wg. indywidualnych ustaleń. Uczestnicy zobowiązani są przed
przyjazdem do zaznajomienia się, a w trakcie kursu do przestrzegania „Wytycznych Polskiego Związku Bocci
dla uczestników kursu szkoleniowego w czasie epidemii Covid-19 w Wągrowcu w dn. 10-13 grudnia 2020”. (w
zał.)
Organizator posiada środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne. Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał
własny zestaw maseczek /osłon itp. O innych szczegółach organizacyjnych powiadomi Biuro PZBocci.

ZATWIERDZAM
Poznań, 8 grudnia 2020

(-) Romuald Schmidt
Prezes
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Wytyczne Polskiego Związku Bocci
dla uczestników kusru szkoleniowego w sytuacji epidemii Covid-19
w Wągrowcu w dn. 10-13 grudnia 2020
Celem wdrażanych procedur jest:
-

Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem Covid-19 podczas
pobytu na kusrie.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników .
Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kursu

Uczestnik deklaruje, że:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jest zdrowy (w kontekście zakażenia Koronawirusem) w dniu przyjazdu na kurs, co poświadcza w pisemnym
oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą zakażoną
w okresie 14 dni przez rozpoczęciem kursu, co stwierdza się na podstawie podpisanego
oświadczenia.
Jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
Zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania organizatora w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Wyraża zgodę na prowadzenie pomiaru temperatury przez Organizatora.
Będzie posiadać do własnego użytku zestaw maseczek oraz płyn do dezynfekcji.
Będzie regularnie myć ręce wodą z mydłem i stosował zasady dezynfekcji.
Bezwzględnie zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Zastosuje się do zasad Ośrodka Rehab-Wypoczynk.”Wielspin” ustanowionych na czas epidemii

W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych przepisów i ograniczeń wynikających z przepisów,
dotyczących pandemii COVID-19, organizator ma prawo usunięcia danej osoby z kursu.

