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1.DLACZEGO AKADEMIA MISTRZÓW
KOSZYKÓWKI MINIBASKET

Idea powołania Akademii Mistrzów koszykówki – Minibasket Zielona Góra dla dzieci wzięła się z chęci
wdrożenia litewskich, chorwackich, serbskich, amerykańskich i polskich standardów pracy z dziećmi
i młodzieżą od najmłodszych lat. Kolejna przyczyna to szkolenie, które w mieście Zielona Góra
zaczyna się dopiero od 10 roku życia. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest najistotniejszy w
kształtowaniu sportowego charakteru i sprawności dziecka.

Brak selekcji dzieci - Treningi dla wszystkich
Wspaniała atmosfera na treningach
Uśmiechy na twarzach dzieci, to jest dla nas najważniejsze !
Wykwalifikowana kadra trenerska
Profesjonalny system szkoleniowy
Udział w turniejach sportowych i meczach
Nowoczesny sprzęt treningowy
Sprzęt sportowy dostosowany do wieku dzieci

Akademia MiniBasket Zielona Góra to organizacja, która pragnie zachęcić dziewczynki i chłopców w
wieku od 3 do 6 lat dobrą zabawą, wesołym spędzaniem wolnego czasu, połączonego z poznaniem
tajników gry w koszykówkę. Ta „mała” Akademia Koszykówki gwarantuje zajęcia sportowe na wysokim
poziomie pod okiem wysokiej klasy specjalistów.

Akademia MiniBasket zapewnia profesjonalne treningi dla dzieci

2.PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY
Z AKADEMIA MINIBASKET

Chcielibyśmy zaproponować Państwu propozycję współpracy w zakresie prowadzenia
zajęć z koszykówki w Państwa placówce, obiekcie sportowym czy sali.
Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym od 3 do 10 lat.
Program szkoleniowy oparty na zachodnich i serbskich wzorcach dostosowywany jest do
możliwości psychoruchowych uczestników.
Obecnie w szkoleniu w Akademii Minibasket udział bierze 137 dzieci. Zajęcia odbywają się
w Zespole Szkół Ekologicznych oraz w Przedszkolu Bajka w Zielonej Górze.
W sezonie szkoleniowym 2015/2016 planujemy zintensyfikować szkolenie na terenie
Województwa Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego.
Jeżeli chcecie Państwo prowadzić swój ośrodek, szkolić grupę i rozwijać się zawodowo
jako trener i menedżer zapraszamy do WSPÓŁPRACY!

3.ORGANIZACJA SZKOLENIA

W założeniu szkoleniowym dzieci przydzielane są do czterech
grup wiekowych

1. Grupa ,,OSESKI’’ - stworzona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 roku życia.
Zajęcia oparte będą na grach i zabawach ogólnorozwojowych przygotowujących i
zachęcających do poznawania elementów mini koszykówki.

2. Grupa ,,SZKRABY’’ Będzie wdrażała podstawowe elementy gry w mini koszykówkę
poprzez różne zabawy ruchowe, zabawy z przyborami, z piłką i uproszczoną grę dla
dzieci w wieku od 5 do 6 roku życia. Treningi w sali sportowej.

3. Grupa „SMYKI’’ Będzie związana z doskonaleniem i poprawą już znanych elementów oraz
poznawaniem nowych, podstawowych elementów mini koszykówki. Zabawy z piłką i różnego
rodzaju gry szkolne dla dzieci w wieku od 7 do 8 roku życia. Wysokość kosza oraz rozmiar
piłki będzie dostosowany do wieku i indywidualnego poziomu sportowego dzieci .

4. Grupa ,, PĘDRAKI’’ Będzie związana z doskonaleniem i poprawą już znanych elementów
oraz poznawaniem nowych, bardziej złożonych elementów koszykówki. Ćwiczenia, zabawy
z piłką i różnego rodzaju gry szkolne dla dzieci w wieku od 9 do 10 roku życia.
Wysokość kosza oraz rozmiar piłki będzie dostosowany do wieku i indywidualnego
poziomu sportowego dzieci .

4.KORZYSCI PO PRZYSTAPIENIU
DO PROGRAMU
KORZYSCI NOWEGO OSRODKA
Możliwość posługiwania się logotypem Akademia Mistrzów Koszykówki - MINIBASKET, w materiałach
informacyjnych, promocyjnych, wizerunkowych oraz możliwość zamieszczenia naszego logotypu na
stronie www placówki i portalu społecznościowym, a najważniejsze zyskanie miana:
,,OFICJALNEGO partnera klubu Akademia Mistrzów Koszykówki - MINIBASKET''

KORZYSCI DLA NAJMLODSZYCH
W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym możemy uzyskać wpływ na osobowość dziecka poprzez ruch.
Najlepszą formą są tu zabawy i gry, które wykreują umiłowanie do ruchu i utrwalą nawyk uprawiania sportu.
Poprzez aktywność ruchową dziecko ma szansę na łatwiejsze radzenie sobie z obciążeniami fizycznymi,
psychicznymi i innymi, co w wieku dojrzałym przełoży się na umiejętność prawidłowego zachowywania się w
różnych sytuacjach, współpracy w grupie.

KORZYSCI ROZWOJOWE
,,Zaszczepienie’’ w dzieciach miłości do sportu i potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego od
najmłodszych lat życia.
Stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci.
Podniesienie umiejętności psychomotorycznych.
Nauka współzawodnictwa w życiu i na boisku, jak również współpracy z partnerami na parkiecie w
trakcie zabaw, gier i ćwiczeń.
Zapewnienie wspaniałej zabawy w gronie rówieśników i okazji do zdrowego i bezpiecznego
spożytkowania nadmiernej energii.
Zapewnienie profesjonalnych warunków treningowych, sali, sprzętu sportowego dostosowanego
do wieku i możliwości dzieci. Udział w turniejach, sparingach, meczach

5.PRZYGOTOWANIE PERSONALNE
I SPRZETOWE

NASI TRENERZY

Damian Worchacz
trener koszykówki II klasy

Adam Chodkiewicz
trener koszykówki II klasy

Marek Hossa
instruktor koszykówki

Michał Siwicki
instruktor koszykówki

SPRZET SPORTOWY

PRZYBORY
KOSZYKARSKIE

PIŁKI

STROJE

KOSZE

Zajęcia z koszykówki prowadzą doświadczeni, przygotowani trenerzy potrafiący pracować z dziećmi
Na czas treningów zapewniamy profesjonalny sprzęt sportowy oraz stroje koszykarskie renomowanych producentów

6.PRZYKLADOWE FOTOGRAFIE

7.DOLACZ DO NAS I ZOSTAN
NASZYM PARTNEREM !

JESTESMY PIERWSZYM ETAPEM SZKOLENIOWYM
W ZACHODNIEJ POLSCE

AKADEMIA MISTRZÓW KOSZYKÓWKI
MINIBASKET ZIELONA GÓRA
www.minibasket.pl
biuro@minibasket.pl, tel. 535 989 996

