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FAKTY O CELTIC GLASGOW

50 wychowanków zadebiutowało w Celtic FC

150 zawodników z Akademii zostało
profesjonalnymi piłkarzami

19 wychowanków zagrało w Lidze Mistrzów

Wychowanie Karamoko Dembele

STAWIAJĄ NA WYCHOWANKÓW

Pierwszy brytyjski klub który wygrał Lige

Mistrzów

Od 2000 roku 10 krotny uczestnik ligi mistrzów

50 krotny mistrz Szkocji

GRAJĄ W EUROPEJSKICH PUCHARACH

Wychowanek Kieran Tierney przeszedł do

Arsenal Londyn za 25 milionów Euro

PROMUJĄ WYCHOWANKÓW



Organizujemy obozy piłkarskie i bramkarskie w

Polsce i w Szkocji z trenerami Celtic Glasgow i

z Polskich klubów

Organizujemy jedno i dwudniowe konsultacje

piłkarsko-bramkarskie

Prowadzimy indywidualne treningi bramkarskie

w szkółkach bramkarskich Keepermania w

Polsce

Organizujemy szkolenia dla trenerów

bramkarzy, skautów i analityków

Prowadzimy testy motoryczne w klubach

Promujemy wypróżniających się uczestników

naszych projektów

W naszych projektach uczestniczą zawodnicy

zarówno z klubów ekstraklasy jak i klubów z

pozostałych poziomów rozgrywkowych

Jesteśmy oficjalnym partnerem Szkockiej
Akademii Celtic Glasgow 

O NAS

KIM JESTEŚMY?



Jako klub wysyłasz swoje zespoły
lub grupę zawodników na obóz

organizowany przez Nas w Polsce

lub w Szkocji a my zajmujemy się
całą resztą. Twoi zawodnicy trenują
wg systemu szkolenia Celtic

Glasgow wraz z trenerami Celtic, a

trenerzy z Twojego klubu mogą
aktywnie uczestniczyć w obozie,

współpracować ze Szkockimi

trenerami oraz się doszkalać.

ORGANIZACJA OBOZÓW

CO OFERUJEMY?



www.obozypilkarskie.pro

OBÓZ W SZKOCJI



Zgłoszenie obozu do kuratorium oświaty

Zapewnienie noclegu i wyżywienia w

sprawdzonym obiekcie

Treningi na dobrej jakości boisku

Ubezpieczenie dla zawodników

Sprzęt dla zawodników i trenerów

Wyszkolona kadra trenerów

Wartość marketingowa związana z

uczestniczenia w oficjalnych obozach z

trenerami Celtic Glasgow. 

Klub może wykorzystać to do promocji swojej

akademii

Testy motoryczne dla zawodników

Preferencyjna cena obozu

www.obozypilkarskie.pro

Korzyści dla Klubu



Możliwość odbycia stażu w Celtic Glasgow w

Szkocji

Konsultacje szkoleniowe z trenerami Celtic FC

Obserwacje jednostek treningowych

Rozmowy indywidualne z trenerami Celtic FC

Poznanie filozofii szkolenia

Możliwość prowadzenia treningów z trenerami

CFC podczas obozów w Polsce

Konsultacje z trenerem mentalnym i

przygotowania fizycznego podczas obozów w

Polsce

Możliwość dołączenia do zespołu trenerów

obozypilkarskie.pro i zarobkowego prowadzenia

obozów w Polsce i za granicą
Strój trenerski Celtic na własność
Certyfikat ukończenia stażu

Korzyści dla trenera



Treningi z trenerami Celtic i polskimi asystentami

pracującymi w najlepszych klubach w Polsce

System treningu wg standardów brytyjskich

Treningi w małych grupach 4-6 zawodników na

naszego trenera

Nauka języka angielskiego( treningi prowadzone

w języku polskim i angielskim)

Trenowanie w nowym środowisku

Trener mentalny,trener przygotowania

fizycznego,fizjoterapeuta

Nocleg w sprawdzonym ośrodku

3 treningi dziennie (rozruch ze wstawką motoryki

i 2 treningi główne)

Pełne wyżywienie

Odnowa biologiczna
www.obozypilkarskie.pro

Korzyści dla Zawodników



Partnerom naszego projektu

ferujemy możliwość wylotu na 3-4

dniowe szkolenie w Akademii Celtic

Glasgow. Szkolenie obejmuje około
10 prezentacji, obserwacje

treningów w akademii, meczów grup

młodzieżowych oraz I zespołu na

Celtic Park.

SZKOLENIE W
CELTIC GLASGOW
CO OFERUJEMY?



Partnerom naszego projektu

oferujemy możliwość organizacji

treningu pokazowego z trenerem

Celtic Glasgow.

ORGANIZACJA TRENINGU Z
TRENEREM CELTIC W TWOIM
KLUBIE

CO OFERUJEMY?



Dla partnerów naszego projektu

oferujemy możliwość udziału w

szkoleniach organizowanych przez

nas wraz z trenerami Celtic Glasgow

lub innymi prelegentami z Polski i

reszty krajów

SZKOLENIA ONLINE
ORAZ STACJONARNE
CO OFERUJEMY?



Chętnie zaangażujemy się w

wsparcie materialne i niematerialne

turniejów piłkarskich dla zawodników

do 15 roku życia.  Oferujemy

również wsparcie marketingowe

turnieju. Możemy zaprosić również
inne kluby na turniej.

WSPARCIE
TURNIEJÓW
MŁODZIEŻOWYCH

CO OFERUJEMY?



Aktualnie jeden Polak gra w

Akademii Celtic Glasgow. Jest to

Patryk Rachwał. Obozy piłkarsko-

bramkarskie oraz jedno i dwudniowe

konsultacje są szansą dla kolejnych

Polaków aby pokazać się trenerom

Celtic lub trafić do najlepszych

polskich klubów i akademii

PROMOCJA
ZAWODNIKÓW
CO OFERUJEMY?



Udział w jedno lub dwudniowych

konsultacjach piłkarsko-

bramkarskich dla wybranej grupy

zawodników Twojego Klubu lub

Akademii. Każdy uczestnik

otrzymuje raport sakutingowy

Więcej informacji na

www.testypilkarskie.pl

KONSULTACJE
PIŁKARSKIE
CO OFERUJEMY?



Oferujemy koordynacje szkolenia

bramkarzy w Twoim klubie lub

akademii piłkarskiej. Za

przygotowanie programu szkolenia

bramkarzy są odpowiedzialni Rafał
Kwiecień i Artur Wierzba.

Więcej informacji na

www.keepermania.pl

TRENINGI
BRAMKARSKIE
CO OFERUJEMY?



Oferujemy przeprowadzenie testów

motorycznych w klubach piłkarskich

lub podczas obozów piłkarskich

organizowanych dla klubów

Więcej informacji na

www.testymotoryczne.pl

TESTY
MOTORYCZNE
CO OFERUJEMY?



KORZYŚCI WSPÓŁPRACY

WARTOŚĆ
MARKETINGOWA

ROZWÓJ KADRY

SZKOLENIOWEJ

WYRÓŻNIENIE

ZAWODNIKÓW

ZWIĘKSZENIE

RENOMY KLUBU

www.obozypilkarskie.pro

ORAZ WIELE

WIĘCEJ



KONTAKT

Daleka 3/14 Kielce 25-319

STOWARZYSZENIE FOOTBALL TRIAL

+48793377887 - Łukasz Gągorowski

+48690664684 - Rafał Kwiecień

NUMER TELEFONU

l.gagorowski@footballtrial.pl

r.kwiecien@footballtrial.pl

ADRES E-MAIL

www.obozypilkarskie.pro



Zapraszamy do współpracy


