Podkarpacki
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
Prezydent Miasta Tarnobrzeg
oraz
Internat

Boisko “Orlik”

2

Gimnazjum nr 2
im. Jana S³omki w Tarnobrzegu

GIMNAZJUM

og³asza nabór do

MOSiR Stadion KS “Siarka”

Trening na “Euroboisku”

Gimnazjalnego
Oœrodka Szkolenia
Sportowego M³odzie¿y
w Tarnobrzegu
o profilu pi³ka no¿na
I klasy gimnazjum - rocznik 1999

Gimnazjum nr 2

Boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹
przy Gimnazjum nr 2
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Warunkiem przyst¹pienia do egzaminu sprawnoœciowego jest:

UCZNIOM ZAKWALIFIKOWANYM DO GOSSM
ZAPEWNIA SIÊ NIEODP£ATNIE

* naukê w klasie sportowej,
* uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie
i wy¿ywienie,
*wykwalifikowan¹ kadrê trenersk¹,
* opiekê medyczn¹ i psychologiczn¹,
*odpowiedni¹ bazê szkoleniow¹,
* zajêcia treningowe zintegrowane z planem
dydaktycznym szko³y,
* wysoki poziom nauczania,
*sprzêt treningowy i meczowy,
* utrzymanie przynale¿noœci klubowej,
* wolne soboty i niedziele umo¿liwiaj¹ce rozegranie
spotkañ ligowych w swoich klubach,
* zgrupowania szkoleniowe w okresie ferii zimowych
i wakacji, zielone szko³y,
* cykliczne badania lekarskie.

* bardzo dobry stan zdrowia,
Dostarczenie zaœwiadczenia od lekarza specjalisty medycyny sportowej do braku
przeciwwskazañ do uprawiania pi³ki no¿nej,
* umiejêtnoœæ ³¹czenia nauki ze sportem,
* podanie i kwestionariusz zg³oszenia,
* minimum dwuletnia przynale¿noœæ do klubu sportowego (zaœwiadczenie z klubu)

Wymagane dokumenty znajduj¹ siê na stronach internetowych:
www.dwojka.tbg.net.pl, www.podkarpackizpn.com.pl, www.podokreg-stw.pl,
www.tarnobrzeg.pl lub w siedzibie Podkarpackiego ZPN
i Gimnazjum nr 2 im. Jana S³omki w Tarnobrzegu,
kontakt: Szko³a - email: dwojkatbg@poczta.onet.pl
Kierownik Oœrodka: email: edward -chmura@go2.pl (kom. 515250291)
Dokumenty nale¿y sk³adaæ do 15 kwietnia 2012 r. w:
Gimnazjum nr 2 im. Jana S³omki w Tarnobrzegu
w budynku szko³y ul. Kopernika 18
informacja tel.15 823 11 56, 15 823 38 55 .
KRYTERIA NABORU DO KLASY I GIMNAZJUM
* dobry stan zdrowia
(na testach nale¿y posiadaæ oœwiadczenie lekarskie lub oœwiadczenie pisemne
rodziców zawieraj¹ce zgodê na wziêcie udzia³u w testach)
* zaliczenie testów sprawnoœci ogólnej Miêdzynarodowy Test Sprawnoœci Fizycznej,
* zaliczenie testów sprawnoœci pi³karskiej (dostêpne na stronie
www.podkarpackizpn.pl)
Nauka bêdzie siê odbywaæ w:
Gimnazjum nr 2 im. Jana S³omki w Tarnobrzegu. Zakwaterowanie uczniów
zamiejscowych w internacie przy ulicy Œw. Barbary 1.

Egzamin sprawnoœciowy odbêdzie siê w dwóch terminach:
15 kwietnia 2012 r. - godz. 10.00
MOSiR Stadion KS “Siarka” - termin podstawowy
17 czerwca 2012 r. - godz. 10
MOSiR Stadion KS “Siarka” - termin uzupe³niaj¹cy
Wyniki egzaminu sprawnoœciowego zostan¹ og³oszone 30 kwietnia 2012 r.
O zakwalifikowaniu do klasy zadecyduje wynik egzaminu sprawnoœciowego
oraz punktacji na podstawie wyników na œwiadectwie
i wyniki sprawdzianu po klasie VI.
Nabory do kolejnych klas I bêd¹ odbywaæ siê cyklicznie ka¿dego roku.

