
 

KONKURS NA STANOWISKA TRENERÓW 

kadry narodowej kadetek i juniorek 

oraz kadry narodowej kadetów i juniorów 
 

 

 

I. Główne zadania i obowiązki: 

1. Realizacja programu przygotowań zawodniczek kadry narodowej kadetek i juniorek 
lub zawodników kadry narodowej kadetów i juniorów do startów w latach 2018-
2020. 

2. Bieżące monitorowanie i raportowanie efektów szkolenia. 

3. Współpraca z klubami sportowymi zawodniczek i zawodników w zakresie 
monitoringu procesu szkolenia w klubach.  

4. Aktywny udział w realizacji jednolitej koncepcji szkolenia centralnego Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

5. Współpraca z całym pionem szkoleniowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

6. Stały rozwój własnego warsztatu szkoleniowego poprzez udział w szkoleniach 
i konferencjach szkoleniowych.  

 

 

II. Dokumenty i wymagania konieczne w ofertach składanych przez 
kandydatów: 

1. List motywacyjny oraz curriculum vitae. 

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje trenerskie lub instruktorskie w dyscyplinie 
tenis stołowy oraz przebieg kariery zawodowej i doświadczenie szkoleniowe 
(osiągnięcia szkoleniowe). 

3. Koncepcja organizacji szkolenia kadry narodowej kadetek i juniorek lub kadry 
narodowej kadetów i juniorów. 

4. Sporządzony na piśmie 2-letni program szkoleniowy. 

5. Udzielenie odpowiedzi na pytanie: dlaczego to Pani / Pan jest najlepszą osobą 
do objęcia tego stanowiska? 

6. Udokumentowany minimum trzyletni staż pracy na stanowisku trenera w tenisie 
stołowym. 

7. Podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu umożliwiających sprawny kontakt. 

 

 

 



 

III. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów: 

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na trenera kadry narodowej kadetek i 
juniorek” lub „Konkurs na trenera kadry narodowej kadetów i juniorów” w terminie 
do 31 grudnia 2017 roku do godz. 12:00, na adres: Polski Związek Tenisa 
Stołowego ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu 
wniosku do biura Związku). 

2. Zgłoszenia wysłane faksem lub pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

3. Oferty złożone po terminie wymienionym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

 

IV. Procedura i przebieg konkursu: 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Prezydium Zarządu PZTS rozpatrzy 
nadesłane oferty, wyłoni kandydaturę na stanowisko trenera kadry narodowej 
kadetek i juniorek oraz trenera kadry narodowej kadetów i juniorów oraz 
przedstawi ją wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia Zarządowi PZTS. 

2. Komisja Konkursowa - w przypadku braku odpowiednich kandydatów lub z innych 
nieznanych powodów - może wnioskować do Zarządu PZTS o unieważnienie 
konkursu. 

3. Komisja Konkursowa - przed ogłoszeniem wyników konkursu - może zaprosić 
wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. 

4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl  

 

V. Inne informacje: 

1. Oferta skierowana jest do kandydatów krajowych i ma być składana w języku 
polskim. 

2. Zarząd PZTS zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny. 

 

 
 

 

http://www.pzts.pl/

