
 

  

 

XXXIII Konferencja Trenerów Tenisa 

 
Zielona Góra, 11-12. grudnia 2021 

MOSiR, hala tenisowa, ul. Sulechowska 37 

 
Organizatorzy 

 
Akademia Trenerów Tenisa i Polski Związek Tenisowy przy wsparciu Ministerstwa 

Sportu i Turystyki  
 
Wyjątkowi prelegenci, bogaty program, ogromna dawka wiedzy, a wszystko to 

w atmosferze spotkania Polska-Czechy! 
 
Program konferencji poświęcony jest przede wszystkim:  

• nauczaniu i trenowaniu tenisistek oraz tenisistów będących na różnym poziomie 
zaawansowania i w każdej kategorii wiekowej,  

• sekretom rozwoju zawodnika od juniora do profesjonalisty, 

• taktyce singla i debla, 

• najnowszym metodom nauczania i trenowaniu najmłodszych adeptów tenisa, 

• zdobywaniu środków finansowych na prowadzenie działalności oraz organizację 
turniejów, 

• zagadnieniom i przepisom antydopingowym. 

 
Swoją wiedzę przekażą: 

11. grudnia 2021 
8.30 – rejestracja uczestników  
09:15 – 10:30 
Jan Stoces, wieloletni trener Łukasza Kubota - 
„Tajemnice sukcesu cz. 1” 
10.30-11.00  
Ewelina Sterczewska, Karolina Bulwan 
"Zajęcia z psychologiem sportu w kategoriach 
Tenis10 - wymysł czy konieczność?  
 
Ok 11.00 Wspólne oglądanie meczu Polska- 
Czechy 
 
Ok. 17:00 – 19:00 
Dawid Celt – Kapitan Polskiej Reprezentacji 
Kobiet 
Kamil Majchrzak oraz Marta Dyba  
„Tajemnice pracy profesjonalistów - moja droga 
do czołówki światowej” 
 
  
 

12. grudnia 2021 
09:00 – 10:30 
Jan Stoces - „Tajemnice sukcesu cz. 2”.  
10.30 -11.00 Tomasz Schefke „Nowa 
talentiada, czyli rewolucja we 
współzawodnictwie 10-11 latków” 
11:00 – 12:00 
Grzegorz Borkowski - Kierownik Departamentu 
Informacji i Edukacji 
„Antydoping – co każdy trener koniecznie musi 
wiedzieć” 
12.00-13.00 
Mirosław Skrzypczyński – Prezes Polskiego 
Związku Tenisowego 
„Jak zdobyć zaufanie, jak pozyskać sponsora?” 
Lunch 13.00-13.30 
13.00-14.00 
Mariusz Fyrstenberg – Kapitan Polskiej 
Reprezentacji Mężczyzn 
„O deblu najwyższego formatu, ale nie tylko” 
14:00 – 15:00 
Jerzy Janowicz – „Sesja pytań i odpowiedzi”  
15:00 – 16:00 
Andrzej Kobierski i Magdalena Fręch  
„Cierpliwość i konsekwencja, czyli jak dotarliśmy 
do top 100 WTA” 



 
Warunki uczestnictwa, opłaty: 

• warunkiem i gwarancją uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia oraz 
opłacenie wpisowego do dn. 1 grudnia; 

• wysokość opłat: 
o szkoleniowcy posiadający licencję PZT lub uczestniczący w akredytowanych 

kursach instruktorskich/trenerskich w roku 2021 - 220 zł, 
o pozostali (a także rodzice, amatorzy) - 350 zł 
o zgłoszenia po terminie lub na miejscu - 400 zł 

UWAGA! Pierwsze 120 osób, które dokonają rejestracji oraz opłaty za udział w szkoleniu, 
otrzymają bilet na mecz Polska-Czechy ważny na dzień 11. grudnia.  

UWAGA: uczestnictwo w konferencji daje możliwość przedłużenia licencji LTT 

na okres 2 lat (2022-2023). 

 

Zapisz się już dziś: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK9WqtyFNBRdKLGZhq00CFYYOzw3
4uJKOEQdQaKzPUUb4bXA/viewform 
 
- szczegóły dotyczące płatności zostaną podane w mailu potwierdzającym udział 
kontakt: biuro@akademiatt.pl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK9WqtyFNBRdKLGZhq00CFYYOzw34uJKOEQdQaKzPUUb4bXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK9WqtyFNBRdKLGZhq00CFYYOzw34uJKOEQdQaKzPUUb4bXA/viewform

