#WielkieNabory2020 – Akademia Piłkarska Reissa w trosce o zdrowie i odporność
Twojego dziecka!
Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich rodziców dbających o
odporność, zdrowie i przede wszystkim radość z gry w piłkę nożną swojego dziecka!
Poprzez nabory do grup treningowych Akademii w Gostyniu, zapraszamy do
wspólnego treningu chłopców i dziewczynki w wieku 4-12 lat. Początek września to
idealny czas, by spróbowa
swoich sił podczas sportowych zajęć z Akademią Piłkarską Reissa, ponieważ każdy
zawodnik, który dołączy do klubu otrzyma oficjalną piłkę klubu.
,,Atutów Akademii Piłkarskiej Reissa w Gostyniu jest wiele, ale kluczowa jest kadra
trenerska, która regularnie szkoli się, podnosi poziom umiejętności i ma podejście
pedagogiczne, które jest tak ważne na samym początku przygody dziecka z piłką nożną.” mówi Piotr Reiss, patron Akademii.
Zapisz się na zapoznawcze treningi i odbierz piłkę!
Rozpocznij przygodę z Akademią Piłkarską Reissa
Zaczynamy wrześniowe nabory do otwartych grup treningowych Akademii. Obecnie nasza
pomarańczowa rodzina liczy ponad 200 młodych mieszkańców Gostynia, zarówno chłopców,
jak i dziewczynek. Co sprawia, że jest nas tak wiele? Jako jedyni z wielu klubów sportowych
w Polsce oferujemy:


klubową piłkę,



2 bezpłatne treningi,



rezerwację miejsca w grupie treningowej,



opiekę klubowych specjalistów, w tym m.in. fizjoterapeuty, dietetyka,



ubezpieczenie NNW,



udział w turniejach,



dostęp do treningów online, dzięki czemu zawodnik rozwija się kompleksowo,
nie tylko na treningach, ale również w domu.

To nie jedyne powody, dla których Akademia Piłkarska Reissa w Gostyniu, Krobi, Pogorzeli i
Poniecu ma tak dużą popularnoś
! Szkolimy dzieci już od 9 lat, co świadczy o tym, że cieszymy się dużym zaufaniem wśród
młodych piłkarzy i ich rodziców. W treningach mogą wziąć udział zarówno chłopcy, jak i
dziewczynki, w wieku 4-12 lat. Najistotniejszym elementem piłkarskiej układanki jest
szkolenie młodych zawodników w oparciu o unikalną metodologię szkolenia przy wsparciu
wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Umożliwiamy 2 bezpłatne, zapoznawcze treningi,
tak, by każdy zawodnik mógł przekonać się do sztabu trenerskiego i formy treningów.
W Akademii najważniejszy jest młody zawodnik, dlatego każdy trening jest dostosowany
do możliwości i grupy wiekowej piłkarza. Nasi trenerzy dzielą się miłością do futbolu,
aby każdy moment obcowania dzieci z piłką obfitował w radość. Wartościami, którymi
kieruje się kadra Akademii Piłkarskiej Reissa jest propagowanie zasady fair play, aby od
najmłodszych lat budować szacunek do drugiego gracza, a przede wszystkim człowieka. Co
więcej, Akademia Piłkarska Reissa umożliwia dwie ścieżki kariery. Dla nowych piłkarzy
proponujemy ścieżkę lokalizacyjną, podczas której zawodnicy rozpoczynają swoją
sportową przygodę. Natomiast ścieżka reprezentacyjna daje możliwość szlifowania i

doskonalenia umiejętności dla zawodników, którzy wykazują wysoki poziom gry. Warto
dodać, że duża część reprezentantów dołączyła do Ekstraklasy, co tylko może potwierdzić
jeden z wielu atutów Akademii Piłkarskiej Reissa, czyli unikalną metodologię szkolenia.
Regularne zajęcia sportowe, które są przede wszystkim świetną zabawą, przyczynią
się do wzrostu aktywności fizycznej i odporności dziecka. Wszystkie działania Akademii
skupiają się na jednym, najważniejszym aspekcie - zdrowiu i szczęściu dziecka. To miejsce
może okazać się idealnym zapleczem do rozwoju, nabrania odwagi, wiary w swoje
umiejętności oraz do wykonania selekcji wartości przydatnych w późniejszych latach.
Dla niektórych maluchów treningi lub inne zajęcia sportowe okażą się długą, być może
niekończącą się przygodą ze sportem. Nie wiadomo, jaką ścieżkę wybierze Twoje dziecko,
pewne jest to, że umożliwienie profesjonalnej opieki, możliwości rozwoju pozwoli na
prawidłowy rozwój dziecka, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na jego zdrowie. Każda
historia jest inna, a jaka będzie Twoja? Do zobaczenia na treningu!
Umów się na pierwszy otwarty trening z koordynatorem lokalizacji pod numerem 609639483
lub mailem r.twardy@akademiareissa.pl.

