
 

Zakres obowiązków trenera/koordynatora grupy treningowej w ramach 
programu „zRęcznie kręcimy na piasku” 

 
1. Zajęcia mogą odbywać się do 31 lipca 2021 r. w zależności od stopnia wykorzystania 

środków. Możliwe będzie przedłużenie terminu prowadzenia zajęć dla wybranych 
uczestników do 31 sierpnia 2021 r.  
 

2. Na czas urlopu/nieobecności/choroby prowadzący zajęcia może wyznaczyć osobę 
zastępującą go podczas prowadzenia zajęć przy uprzednim poinformowaniu 
wyznaczonego koordynatora ZPRP o nazwisku zastępcy oraz wymiarze czasu zastępstwa. 
 

3. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu, na boiskach piaskowych do piłki ręcznej.  
 
4. Rekomendowany jest udział dzieci z roczników 2006, 2007, 2008, 2009. 

 
5. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do przeprowadzenia DWA RAZY testów 

sprawnościowych oraz wprowadzenia wyników do Narodowej Bazy Talentów - 
https://narodowabazatalentow.pl/ ii przesłania kompletu wyników w formie pliku EXCEL 
do koordynatora wyznaczonego przez ZPRP.  
Pierwsze testy należy przeprowadzić na początku programu tj. do końca maja, drugie testy 
należy przeprowadzić na końcu programu tj. do końca lipca. 
UWAGA: Przesłanie wyników testów jest podstawą do wypłaty należnych świadczeń za 
zajęcia przeprowadzone w danym miesiącu. 

 
6. Prowadzący zajęcia są zobowiązani do prowadzenia następującej dokumentacji: 

a. harmonogramu zajęć 
b. listy uczestników 
c. dzienniczków z każdych zajęć 
d. dziennika obecności na każdych zajęciach 

przechowywania jej u siebie i umożliwienia do wglądu podczas wizytacji przedstawiciela 
ZPRP. 
 

7. Wskazania strony klubu/fanpejdża/grupy otwartej swojego klubu/szkoły i umieszczania na 
niej dokumentacji foto z każdych zajęć w formie zdjęć lub filmików video oraz oznaczania 
przy postach z dokumentacją strony @Piłka Ręczna Plażowa 
 

8. Przesłania wypełnionych dokumentów: 
a. w pierwszym miesiącu zajęć umowy-zlecenia (wzór umowy otrzymany z ZPRP) 
b. co miesiąc rachunku i załącznika godzinowego do umowy-zlecenia (wzór otrzymany z ZPRP) 
c. do 5. dnia każdego kolejnego miesiąca ankiety ze sprawozdaniem z działań w poprzednim miesiącu 

– link do ankiety: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSIkikILK9gYAzEJJGl4a6Na_OOiiH8g-

75kEdgFFZ2VCT_g/viewform?usp=sf_link  

 
 

i (szczegółowe zasady wpisywania wyników znajdują się w instrukcji – 
https://narodowabazatalentow.pl/pliki/NBT_instrukcja_2018_ZWI%C4%84ZKI.pdf). 
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