
Jako Stowarzyszenie Szkółek i Akademii Piłkarskich PASS jesteśmy przekonani, że przyszłość piłki nożnej zależy od 
zaangażowania i współpracy całego środowiska piłkarskiego. Skupiając silną grupę ambitnych szkółek i akademii 
piłkarskich z całego kraju, a także firmy i osoby poszukujące możliwości rozwoju, promujemy profesjonalne 
zarządzanie, podnosimy jakość szkolenia, dzielimy się wiedzą i wspieramy w codziennych wyzwaniach. 

Chcesz rozwijać swoją akademię, realizować wspólne projekty podnoszące poziom szkolenia i zarządzania, zdoby-
wać nową wiedzę i budować relacje w środowisku piłkarskim? Dołącz do nas i wspólnie działajmy na rzecz piłki 
nożnej dzieci i młodzieży! 

Zróbmy to!
razem dla piłki!



Stanowienie głosu i reprezen- 
towania środowiska akademii 
i szkółek piłkarskich 
w relacjach z PZPN, związkami 
regionalnymi czy samorządami. 

Wsparcie w pozyskiwaniu 
środków finansowych na 
rozwój wspólnych projektów 
piłkarskich. 

Rozwój infrastruktury 
piłkarskiej w całej 
Polsce.

Budowanie 
pozytywnego wizerunku 
środowiska.

Integracja środowiska
i budowanie relacji 
pomiędzy szkółkami
i akademiami 
piłkarskimi.

Profesjonalizacja 
zarządzania i szkolenia 
w dziecięcej 
i młodzieżowej piłce 
nożnej.

› Cykliczne szkolenia i spotkania dla osób zarządzających akademiami piłkarskimi oraz trenerów. 
› Indywidualne doradztwo i wsparcie dla członków Stowarzyszenia w codziennej pracy
› Zakupy grupowe sprzętu sportowego, bezpośrednio od producentów – gwarancja atrakcyjnych cen.
› Opiniowanie regulaminów i reform, wychodzenie z własnymi propozycjami zmian w przepisach, wsparcie   
 Członków w kontakcie z PZPN oraz związkami wojewódzkimi.
› Wspólne projekty członków Stowarzyszenia – sparingi, turnieje, obozy, wymiany stażowe.
› Pozyskiwanie sponsorów i partnerów dla Członków Stowarzyszenia, pomoc przy ubieganiu o dotacje.
› Współpraca z mediami – zaangażowanie mediów lokalnych, ogólnopolskich i branżowych, nagłaśnianie 
 absurdów i nieprawidłowości. 
› Integracja – Wiedza – Kompetencje – Prestiż

Stowarzyszenie PASS to:

Jak realizujemy nasze cele?

Cele Stowarzyszenia PASS:

Wymiana wiedzy
i doświadczeń

Rozwój
kompetencji PrestiżBudowanie relacji

i integracja
Ogólnopolski

zasięg SynergiaWsparcie
i doradztwo



Oferta dla klubów, szkółek
i akademii piłkarskich
Wiedza i szkolenie:
› udział w cyklicznych szkoleniach organizowanych  
 przez Stowarzyszenie z zakresu zarządzania, prawa,  
 marketingu czy finansów,
› udział w cyklicznych szkoleniach sportowych dla  
 trenerów
› udział w turniejach organizowanych przez   
 Stowarzyszenie i partnerów na preferencyjnych  
 warunkach
› nielimitowany dostęp do unikatowej platformy  
 szkoleniowej online, z webinarami dostępnymi 24/7,
› dostęp do bazy dokumentów – wzory pism, umów,  
 kontraktów, do wykorzystania w codziennej pracy.

Wsparcie i doradztwo indywidualne:
› doradztwo i wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
› wsparcie marketingowe i organizacyjne dla   
 akademii członkowskich,
› dostęp do stałego dyżuru radcy prawnego,   
 wyspecjalizowanego w prawie sportowym,
› wsparcie w zakresie dotacyjnym,
› wspólne lobbowanie zmian i reform w PZPN oraz  
 związkach wojewódzkich,
› wsparcie Stowarzyszenia w relacjach z samorządem,
› doradztwo Stowarzyszenia w rozwoju infrastruktury  
 sportowej.

Zakupy grupowe
› zakup sprzętu sportowego bezpośrednio od   
 producentów dla akademii członkowskich – ceny  
 niższe nawet do 50% w stosunku do krajowych  
 hurtowników,
› zakup gadżetów promocyjnych – atrakcyjne   
 warunki, wsparcie w zakresie tworzenia projektów  
 graficznych,
› zakup innych produktów i usług, wykorzystywanych  
 przez akademie piłkarskie – ubezpieczenia   
 sportowe, usługi medyczne, logistyczne,   
 infrastruktura sportowa.

Budowanie relacji i wymiana doświadczeń:
› budowanie sieci kontaktów w środowisku   
 piłkarskim pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
› realizacja wspólnych projektów, integrujących kluby  
 członkowskie – sparingi, turnieje, wymiany stażowe,  
 obozy,

› wymiana pomysłów i doświadczeń w ramach   
 Stowarzyszenia,
› możliwość współpracy z partnerami Stowarzyszenia,
› dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej,
 oraz wiele innych!

Członkostwo w Stowarzyszeniu wiąże się ze składką 
członkowską, która służy realizacji celów statutowych. 
Wysokość składki uzależniona jest od liczby 
zawodników trenujących w klubie:

› szkółki i akademie do 200 zawodników – 100 zł  
 miesięcznie, lub 1000 zł przy jednorazowej płatności,
› szkółki i akademie od 200 do 400 zawodników – 
 200 zł miesięcznie, lub 2000 zł przy jednorazowej  
 płatności,
› szkółki i akademie powyżej 400 zawodników – 300 zł  
 miesięcznie, lub 3000 zł przy jednorazowej płatności.

Oferta dla osób indywidualnych
Jesteś trenerem, koordynatorem, pracownikiem klubu 
lub po prostu człowiekiem piłki i szukasz możliwości 
rozwoju i budowania relacji w środowisku piłkarskim? 
Dołącz do Stowarzyszenia PASS i korzystaj z benefitów
i naszego wsparcia!
› Bezpłatny udział w szkoleniach i wydarzeniach  
 organizowanych przez Stowarzyszenie
› Nielimitowany dostęp do platformy szkoleniowej  
 VOD
› Udział w turniejach organizowanych przez   
 Stowarzyszenie oraz partnerów na preferencyjnych  
 warunkach
› Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia – konsultacja  
 CV, wykorzystanie mediów społecznościowych
 w promowaniu Trenera
› Dostęp do zamkniętej grupy trenerskiej na   
 Facebooku
› Wsparcie w organizacji stażów
› Dostęp do materiałów edukacyjnych dla trenerów,  
 zawodników i rodziców
› Wsparciez w promocji projektów Trenera
› Polisa OC dla trenera w atrakcyjnej cenie

Koszt: 50 zł miesięcznie – 600 zł rocznie lub 500 zł przy 
jednorazowej płatności

Dlaczego warto dołączyć do Stowarzyszenia?

Zróbmy to #RazemDlaPiłki



Więcej informacji:

Członkowie:

Wspierają nas:

Dominik Kajzerski
Koordynator Stowarzyszenia 
E: info@razemdlapilki.com, T: 508 670 149
www.razemdlapilki.com


