LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
Komisja ds. Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
WNIOSEK O PRZYZNANIE/PRZEDŁUŻENIE*1 LICENCJI TRENERSKIEJ

……………….….………..…….

(UEFA B, PZPN B, PZPN A)

1. Imię Nazwisko: ………….………………………………………………………………….……...…………
2. Data i miejsce urodzenia: …………….…………………………………….// PESEL ……..……….………………
3. Adres zamieszkania, kod: ………………………………………………………..……....…………………...
4. Kontakt: tel. d. ……………………...… tel. kom. ………...……..….………. fax. ………….…..………..
e-mail: ……….….……………….……….……..………….
5. Wykształcenie ogólne (ukończona szkoła, uczelnia, inne - podać najwyższe posiadane).

6. Wykształcenie specjalne - instruktor*2/trener: UEFA B, UEFA A, trener klasy II, I, M, inne
(podać: nr, datę uzyskania, rodzaj-nazwa uprawnienia, nazwa instytucji prowadzącej kurs, AWF, Woj. ZPN).

7. Staż zawodowy w piłce nożnej, ostatnie 3 lata
Nazwa klubu

Okres pracy:
sezon, rok

Funkcja
(I, II trener, inne)

posiadam licencję:

Grupa szkoleniowa,
kategoria wiekowa

Klasa/Liga

ważną do

Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków trenera/szkoleniowca prowadzącego zespół – drużynę
oraz do obecności na ławce trenerskiej podczas meczu i pomeczowej konferencji prasowej. W pracy szkoleniowca
postępował będę wg zasad fair play i oddziaływał wychowawczo na podopiecznych.
podpis ……..…………….……
Wyrażam zgodę na podanie moich danych (nazwisko, nr licencji, data ważności) na liście zbiorczej szkoleniowców na stronie
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. *4
………………………………………………………………….………

Miejsce i data …………………............…..…….……..……..…..……, podpis ……………….…...…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załączniki*3: nie wypełniać a) poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis dyplomu trenera lub uprawnień wg licencji
b) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw obywatelskich
c) zaświadczenie o uczestnictwie w kursach doszkalających, kursokonferencjach ZPN, PZPN (poświadczony dokument za zgodność z oryginałem)
d) opinia klubu aktualnie go zatrudniającego lub poprzedniego
d) dwa zdjęcia jak do dokumentu urzędowego
- zdjęcia tylko w przypadku przyznania licencji PZPN B, PZPN A.
Trenerzy starający się o przyznanie licencji UEFA B winni złożyć dodatkowo zdjęcie (30/38 mm) w formie elektronicznej.
e) kopia dowodu wpłaty na konto Lubelskiego ZPN za przyznanie / przedłużenie licencji
konto: BANK MILLENIUM 63 1160 2202 0000 0000 9853 0330

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja Komisji ds. Licencji Trenerskich Lubelskiego ZPN,
przyznano/przedłużono*1
nie przyznano/nie przedłużono*1
Licencję trenerską ……….........… …. Nr ………………….…… na okres ……..……....…… z datą ważności: do ……………..……….
Na podstawie protokołu Komisji ds. Licencji Trenerskich Lubelskiego ZPN:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………
Lublin, dnia ………...…..……. 20

r.*1 - właściwe zaznaczyć,
*2 - instruktor - tylko instruktor w dyscyplinie sportu - piłka nożna po kursie w PZPN, woj. ZPN / nie można otrzymać licencji z uprawnieniami - instruktor rekreacji ruchowej - piłka nożna
*3 - do sprawdzenia i zaznaczenia w Lubelskim ZPN
*4 - konieczny wpis i podpis / przeciwna decyzja - nie wyrażam zgody - wpisać poniżej tekstu
ZALECENIE: wypełniać niniejsze załączniki komputerowo

Załącznik nr 1 (licencja szkoleniowca)
………….…………………………..….…………………… dnia, …..…….…………… 20

r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
………………………………………...……..……………………………….……
Imię Nazwisko
…………………………………..………………………………………..………………..…
kod pocztowy / adres zamieszkania
………………………………..………………………………………………………...………
………………………………………..…………………………………………………...……
tel. kont., e-mail

Posiadane uprawnienia *(zaznaczyć X lub wpisać uprawnienia):

*

TRENER
piłki nożnej
UEFA A

*

INSTRUKTOR
piłki nożnej

*

UEFA B

*

*

*

Posiadam licencję:

ważną do:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie byłem(- am) karany(- a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
- ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3" - (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
....................................................................

(czytelny podpis)

* - zaznacz, wpisz

X, wpisz dokładnie posiadane uprawnienia - trener kl., instruktor, uprawnienia wg UEFA/PZPN

Załącznik nr 2 (licencja szkoleniowca)
……………………………………………… dnia, ……….……… 20

r.

Imię Nazwisko ……………………................................………………...........................……..……………..…
*1Trener piłki nożnej:

- od r.

…………..…../ *1Instruktor

wg nazewnictwa UEFA/PZPN:

piłki nożnej od r. ……..……….…….

uzyskane uprawnienia od r.

- nr dokumentu …………………………......………….…… z dnia …………..………….…………
- dokument wydany przez ……………………………..………………………..……….

Klub Sportowy / ZPN / OZPN *3
…………………………………………………………………………

Uprzejmie proszę o opinię*2, która jest niezbędna do otrzymania/przedłużenia*3 licencji
na pracę szkoleniową z drużyną piłki nożnej w lidze/klasie rozgrywkowej (do IV ligi włącznie)
- wg przepisów PZPN. Poniżej podaję przebieg pracy jako szkoleniowiec piłki nożnej. xxx xxxxxx
Proszę o potwierdzenie informacji (p. 3) od ostatniego/aktualnego pracodawcy oraz o opinię. xxxxxxxxxxx
PRZEBIEG PRACY JAKO SZKOLENIOWIEC - ostatnie 3 lata
OPINIA z ostatniego/aktualnego miejsca pracy w klubie sportowym
lata/sezon, klasa/liga/osiągnięcia sportowe, szkoleniowe

1
lata/sezon, klasa/liga, osiągnięcia sportowe, szkoleniowe

2
ostatni lub aktualny klub*2 - lata/sezon, klasa/liga, osiągnięcia sportowe, szkoleniowe

3

……………………………………
podpis szkoleniowca /data

Klub potwierdzający / opiniujący
pieczątka

potwierdzenie podanych powyżej informacji *2 / opinia klubu – poparcie wniosku szkoleniowca /lub opinia , poparcie wniosku przez ZPN, OZPN

POPIERAM WNIOSEK SZKOLENIOWCA PANA/PANI

…………………………..…………………………………………………………………………………………..…………

SKIEROWANY DO LZPN CELEM UZYSKANIA-OTRZYMANIA/PRZEDŁUŻENIA LICENCJI/wydanie licencji warunkowej
*2

POTWIERDZAM PODANE INFORMACJE PRZEZ SZKOLENIOWCA (PRZEBIEG PRACY pkt. 3 w tabelce, wg )
Dodatkowy wpis/opinia

…………………..………………………… dnia ………………………….
*1 - wpisać klasę/uprawnienia trenerskie,

……………………………………………………
pieczątka / podpis osoby wpisującej opinię

*2 - opinia z aktualnego miejsca pracy - w klubie,

*3 - podkreślić właściwe

