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Πρόσκληση για προπονητές

 

Σερβία και Βουλγαρία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία και παράδοση στην δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου. Από τη 
Σέρβικη και Βούλγαρος σχολή Βόλλεϋ προήρθαν πολλοί κορυφαίοι παίκτες όπως οι  Ivan Milkovic, Gkoran Voujevic,Nicola Grbic,Ni-
kola Kovacevic, Brizita Molnar, Milena Rasic , Mayia Ognienovc, Nikolay Nikolov, Nikolay Penchev, Eva Yaneva, Elitsa Vasileva, 
Strashimira Filipova, Matey Kaziyski και πολλοί άλλοι. 
Το '' Volley Trend Camp'' ιδρύθηκε με την ιδέα να δωθεί η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά αλλά και σε όλους τους προπονητές να 
γνωρίσουν από κοντά τα μυστικά της Σέρβικης και Βούλγαρος σχολής του Βόλλεϋ.
Γι' αυτό σας καλούμε σε κάτι εντελώς νέο , κάτι που μέχρι σήμερα δεν είχατε την ευκαιρία να το βιώσετε. Ελάτε να γνωρίσετε από 
κοντά το σύστημα και τη μεθοδολογία της προπονητικής στο Βόλλεϋ από τους καλύτερους στο είδος τους. Φέρτε τους παίκτες σας 
στο '' Volley Trend Camp'' και μαζί τους εμπλουτίστε τις γνώσεις σας και αρπάξτε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με κορυφαίους 
Σέρβικης και Βούλγαρος προπονητές με διεθνή καταξίωση. Για τους προπονητές οργανώθηκε το μοναδικό πρόγραμμα εργασίας 
και γνωριμίας με τη Σέρβικη και Βούλγαρος Σχολή Βόλλεϋ, που θα σας βοηθήσει να αποκομήσετε γνώσεις που μπορείτε στην 
πορεία να εφαρμόσετε στα σωματεία σας. 
Στο τελευταίο camp πήραν μέρος παίκτες  και προπονητές από την Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Η.Π.Α,Καναδά, Μαυροβούνιο, 
Κροατία,Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κίνα, Ρωσία, Τουρκία, Ισραήλ, Λιθουανία, Γερμανία, Μάλτα  κ.α.

Το κάμπ για το καλοκαίρι του 2017, θα λειτουργήσει για τέσσερις περιόδους :: 
Kosjeric - Serbia: 01.07. - 10.07., 10.07. - 19.07., 19.07. - 28.07., 28.07. - 02.08.2023.

Το  πρόγραμμα για προπονητές περιλαμβάνει:
• 10ήμερη διαμονή στο ξενοδοχείο Olympic – Kosjieric.( 9  μέρες full pansion).
• 3 γεύματα ημερισίως ( πρωινό-μεσημεριανό-βραδυνό) 
• Παρουσία σε όλες τις  προπονήσεις και ενεργή συμμετοχή σε αυτές.( πρωί και απόγευμα) 
• Δυνατότητα καταγραφής των προπονήσεων όπως και όλων των άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
• Μινι σεμινάριο προπονητών  
• Ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ,δημιουργία νέων φιλιών και  επαφών με προπονητές από άλλες χώρες.
• Δυνατότητα επίσκεψης στους αγώνες του  World League(εφ'όσων αντιστοιχούν τα ωράρια)
• Δυνατότητα οργάνωσης  τουρνουά beach volley ( εφ'όσων υπάρχει ενδιαφέρον)

Τιμή  προγράμματος  για προπονητές 470 ευρώ.

Me ektίμηsη,
Oμάda toυ Bόλeϊ Kaμp


