OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKA TRENERÓW KOORDYNATORÓW
KADRY NARODOWEJ PZT
(zwany dalej „Konkursem”)

I.

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Związek Tenisowy z siedzibą w Warszawie, adres:
ul. Konduktorska 4/10, 00 – 775 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000052213, NIP: 5262170384, REGON,
00086648400000.

Zasady przeprowadzenia konkursu

II.

Niniejszy konkurs zostaje rozstrzygnięty na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ze szczególnym
uwzględnieniem ustawy o sporcie, a także przepisami wewnętrznymi Polskiego
Związku Tenisowego, w tym Regulaminu Licencjonowania Trenerów, Instruktorów i
Animatorów Polskiego Związku Tenisowego.
Zgłoszenie konkursowe wraz z dokumentami, o których mowa w punkcie IV należy
przesłać w formie elektronicznej na adres email konkurstrenerzy@pzt.pl lub
dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego/osobiście w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Trenera koordynatora KN PZT 2021” .
Wszelkie informacji związane z przebiegiem konkursu będą publikowane na stronie
www.pzt.pl w zakładce AKTUALNOŚCI i PRZETARGI
Polski Związek Tenisowy Polski Związek Tenisowy zastrzega sobie prawo zmiany
warunków lub odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyn.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Polski Związek Tenisowy
w związku z ogłoszonym konkursem na stanowiska trenerów koordynatorów kadry
narodowej Polskiego Związku Tenisowego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego
konkursu.
III.

Stanowiska, na które przeprowadzana jest procedura konkursowa:
1.
2.
3.
4.

Trener koordynator Szkolenia Początkowego PZT U8 – 12,
Trener koordynator KN PZT U13 – 16 (dziewcząt i chłopców),
Trener koordynator KN PZT U17 – 23 kobiet,
Trener koordynator KN PZT U17 – 23 mężczyzn.

- zwani dalej łącznie Trenerami.
Trenerzy będą odpowiedzialni będą za kreowanie i realizację szkolenia sportowego
Polskiego Związku Tenisowego wybranych kategorii wiekowych objętych szkoleniem,
wyznaczaniem ścieżki kariery sportowej, poszukiwaniem talentów i modelowaniem ich
procesu szkoleniowego celem podniesienia poziomu sportowego i uzyskania
znaczących wyników. Cele podstawowe realizowane będą w oparciu o ścisłą
współpracę z pionem szkolenia Polskiego Związku Tenisowego.
Powyższe działania powinny odbywać się we współpracy i możliwie jak największym
udziale trenerów indywidualnych zawodników Kadry Narodowej PZT.
W szczególności do obowiązków Trenerów będzie należało:
a) Realizacja powierzonych przez Polski Związek Tenisowy zadań związanych z
funkcjonowaniem kadry narodowej,
b) Przygotowywanie rocznych planów ramowych kadry narodowej,
c) Wyjazdy na imprezy mistrzowskie oraz inne wskazane przez Polski Związek
Tenisowy w zakresie ramowego programu szkolenia,
d) Przygotowanie i realizacja konsultacji, zgrupowań lub innych zadań szkoleniowych
związanych w zakresie ramowego programu szkolenia, sprawy organizacyjne
związane z zadaniami szkoleniowymi,
e) Prowadzenie treningów w ośrodkach szkoleniowych Polskiego Związku
Tenisowego oraz innych wyznaczonych przez Polski Związek Tenisowy miejscach,
f) Terminowe przygotowanie sprawozdań merytorycznych,
g) Terminowe przygotowanie rozliczeń finansowych,
h) Przygotowanie procedury zgłoszeniowej do imprez wyznaczonych przez Trenera
Głównego Polskiego Związku Tenisowego,
i) Sprawy organizacyjne związane z wyjazdami na zawody i konsultacje,
j) Sprawy organizacyjne związane z działalnością sportową Polskiego Związku
Tenisowego,
k) Dbałość o należytą jakość pracy,
l) Dbałość o podnoszenie własnych kompetencji zawodowych,
m) Dbałość o właściwy wizerunek Polskiego Związku Tenisowego, trenera kadry
narodowej Polskiego Związku Tenisowego,
n) Przestrzeganie kodeksu etycznego trenera kadry narodowej Polskiego Związku
Tenisowego
Forma współpracy:
Umowa cywilnoprawna (zlecenie) na czas określony.

IV.

Wymagania od kandydatów na trenera – warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Aktualna licencja trenerska,
2. Staż i doświadczenie trenerskie – co najmniej na poziomie 8lat pracy trenerskiej,
3. Doświadczenie zawodnicze – kariera zawodnicza w przeszłości, co najmniej na
poziomie krajowym w kategorii U16,
4. Komunikatywność, dokładność, dobra organizacja pracy i umiejętność współpracy,
umiejętność samodzielnego planowania i organizowana własnej pracy,
5. Zdolność pracy pod presją czasu. Chęć i determinacja w samodoskonaleniu i rozwoju
zawodowym,
6. Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. W
przypadku kandydatów nie będących obywatelami polskimi, wymagana jest znajomość
języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz umiejętność posługiwania się ze
zrozumieniem obowiązującymi dokumentami sportowymi i finansowymi PZT w językiem
polskim.

V.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie ze wskazaniem stanowiska/-k, o które ubiega się Kandydat,
2. List motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu oraz zwięzłym
przedstawieniem koncepcji pracy na wybranym stanowisku,
3. Życiorys wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej związanej ze
stażem trenerskim,
4. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych (Załącznik nr 2),
5. Oświadczenie dotyczące karalności (Załącznik nr 3).
Oprócz wskazanych powyżej dokumentów Kandydat zobowiązany jest do
przedłożenia poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, świadectw, dyplomów,
ukończonych kursów.
W przypadku zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną, Komisja konkursowa
zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia od Kandydata oryginałów przesłanej
dokumentacji.

VI.

Terminarz konkursowy:
Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 2 listopada 2021 o godz. 23:59
Termin otwarcia zgłoszeń: 3 listopada 2021
Termin wyłonienia Trenerów: 9 listopada 2021

VII.

Przebieg konkursu:

1. Przeprowadzenie konkursu i składanie wszelkich oświadczeń w zakresie jego
przeprowadzenia należy do kompetencji Komisji Konkursowej, w skład której
wchodzą:
Mirosław Skrzypczyński – Prezes Polskiego Związku Tenisowego,
Dariusz Łukaszewski – Wiceprezes ds. Sportowych,
Tomasz Iwański – Trener Główny Polskiego Związku Tenisowego,
Henryk Kornas – p.o. Dyrektora Sportowego,
2. Komisja Konkursowa po otrzymaniu zgłoszenia konkursowego wraz z dokumentami
dokona wstępnej selekcji kandydatów w oparciu o przedłożone dokumenty i wskazane
wymagania i poinformuje Kandydatów o ich wyniku.
3. Komisja Konkursowa zaprosi Kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne
poprzedzone prezentacją Kandydata celem wyłonienia Trenera koordynatora KN
PZT.
4. W terminie nie dłuższym niż 7 dni Komisja Konkursowa ogłosi ostateczne wyniki
konkursu na stronie www.pzt.pl w zakładce AKTUALNOŚCI i PRZETARGI

