ULOTKA INFORMACYJNA
AKADEMII PIŁKARSKIEJ BUMERANG
Miejski Klub Sportowy Bumerang Wrocław powstał w 2011 roku.
Głównym celem było współzawodnictwo sportowe w grupie wiekowej
„Senior”. Włożone wysiłki zaowocowały awansem do Wrocławskiej Klasy
Okręgowej, który miał miejsce w sezonie 2014/2015. Wraz z rosnącymi
apetytami działaczy i kibiców, w roku 2013 została powołana do życia
Akademia Piłkarska, która miała szkolić młodzież na potrzeby
wzmocnienia w przyszłości drużyny seniorów. W okresie od 2013 do 2016
roku nasz Klub posiadał 3 drużyny: Żak, Orlik oraz Młodzik.
Rok 2016 był rokiem przełomowym, wtedy obecny Prezes podjął decyzję
wycofania drużyny Seniorów z rozgrywek. Brak możliwości rozwoju
i dalszego awansu sportowego skłoniły go do budowania nowej akademii.

Obecnie w AP Bumerang szkolimy dzieci od 3 roku życia.
Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej w wielu
przedszkolach i żłobkach. Współpracujemy z wieloma specjalistami,
których doświadczenie dokłada się do rozwoju naszych adeptów.
www.apbumerang.pl/bio

DLA NAS PIŁKA NOŻNA TO WIĘCEJ NIŻ PASJA

Dzięki naszej pracy i ogromnemu zaangażowaniu otrzymaliśmy
brązową gwiazdkę PZPN.
Podpisaliśmy też partnerstwo z Akademią Śląska Wrocław i mamy
nadzieję, że szkolenie naszych adeptów zaowocuje w wielu zawodników
Ekstraklasowych drużyn!

JAK TRENUJEMY?
Treningi prowadzimy w przyjemnej atmosferze, naszym celem jest przede
wszystkim wychowanie dobrego człowieka, tworzymy dzieciom środowisko
do prawidłowego rozwoju nie tylko sportowego. Wychowujemy dziecko poprzez
sport! Zawodnicy wyróżniający się sportowo w danym roczniku mają szansę gry
w reprezentacjach.

Prosimy zapoznać się z naszym regulaminem oraz wypełnić
i podpisać deklarację członkowską.
Dokumenty przekazuje trener lub koordynator.

RUZGRYWKI LIGOWE
Nasze zespoły biorą udział w wojewódzkiej lidze młodzika, okręgowej lidze
trampkarza i młodzika.

PROTRAINUP
Obowiązkiem rodzica jest korzystanie z aplikacji, w której zawarte są informacje
dotyczące treningów, postępu w rozwoju, kontaktu ze sztabem. To nasz dziennik
elektroniczny. Poproś trenera o dostęp.

TURNIEJE, MECZE

Jeżeli mają Państwo więcej pytań prosimy o kontakt
z koordynatorem lub trenerem prowadzącym grupę.
Wrocław / Sobótka koordynator@apbumerang.pl
Daniel T:693 392 670
Oskar T: 600 009 627

Każda nasza grupa bierze udział w turniejach lub meczach w zależności
od kategorii wiekowej i harmonogramu ustalonego z trenerem. Dajemy
dzieciom możliwość rywalizacji, uczymy zasad fairplay i przede wszystkim radości
z gry w piłkę.

OBOZY, ZGRUPOWANIA, PÓŁKOLONIE
Organizujemy kolonie, obozy i zgrupowania w profesjonalnych obiektach
sportowych. Ponadto zapewniamy opiekę na półkoloniach.

Na naszej stronie www.apbumerang.pl – znajdują się kontakty
do trenerów, harmonogramy i wiele innych przydatnych informacji.

WSPÓŁPRACA
Współpracujemy z fizjoterapeutami, podologami i dietetykiem. Nasi adepci mają
zniżki do specjalistów w tych dziedzinach. Pomagamy skonsultować się
z fachowcami i rozwiązać problemy naszych adeptów.

TRENINGI BRAMKARSKIE
Nasi wiodący bramkarze mają bezpłatne treningi bramkarskie pod okiem trenera
bramkarzy. Cyklicznie w małych, trzyosobowych grupach prowadzane są zajęcia.

ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE

Nie zapomnijcie polubić i obserwować nasze SOCIAL MEDIA
Regularnie prowadzimy FB, Instagram i Twitter.
www.apbumerang.pl/bio

Nasi trenerzy zwracają uwagę na zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci, uczymy pić
wodę i ograniczać słodycze. Dbamy o ich rozwój i świadomość w diecie.

POLECENIA
Poleć nas swoim znajomych, po zapisaniu i opłacie członkowskiej adept – Twoje
dziecko otrzyma od nas upominek.
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Do zobaczenia na boiskach!

