Szczecin, dn. 07.07.2020r.

Szanowni Państwo Trenerzy, Instruktorzy, Nauczyciele Piłki Ręcznej woj.
Zachodniopomorskiego,

decyzją Związku Piłki Ręcznej w Polsce w porozumieniu z Kolegium Prezesów
Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej z dnia 02 lipca 2020r. zostały odwołane
obowiązkowe konferencje doszkalające warunkujące wydanie licencji kat. "C".
Dlatego informujemy, że zaplanowana na 29-30.08.2020r. konferencja licencyjna
dla trenerów i instruktorów naszego województwa ubiegających się
o wydanie/przedłużenie licencji kat. "C" na sezon 2020/21 nie odbędzie się.
Z uwagi na ww. Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej w Szczecinie, jako organ
wydający licencje "C" postanowił, iż:
1. wydanie/przedłużenie ważności ubiegających się o wydanie licencji trenerskiej
kat. "C" na sezon 2020/21 nastąpi bez konieczności odbycia obowiązkowej
konferencji doszkalającej warunkującej jej wydanie na sezon 2020/21
2. wydanie/przedłużenie licencji trenerską kat. „C” na sezon 2020/21 odbywać
się będzie na zasadach zawartych w „Regulaminie wydawania licencji
trenerskich ZPRP” zatwierdzonym uchwałą nr 22/19 licencji trenerskich
Zarządu ZPRP z dnia 19 lipca 2019r., lecz bez obowiązku odbycia
kursokonferencji.
W załączeniu przedstawiamy informacje szczegółowe , które dotyczą wykazu
dokumentacji niezbędnej do wydania / przedłużenia licencji kat. „C” oraz wydania
licencji osoby towarzyszącej na sezon 2020/21.
Osoby, które nie posiadają uprawnień instruktora w piłce ręcznej umożliwiających
wydanie licencji trenerskich kat. „C” , a zamierzają prowadzić w sezonie 2020/21
zespół w rozgrywkach klas 5-7 proszone są o bezpośredni kontakt z Radą Trenerów
ZZPR (e-mail : rt@zzpr.pl )
Opłatę za wydanie licencji należy uiścić na konto ZZPR w Szczecinie:
76 1750 0012 0000 0000 4099 0062

Trenerzy/instruktorzy, którzy uzyskali licencję kat. „C”
na sezon 2019/2020,
a wystąpią o jej przedłużenie na sezon 2020/21 zamiast zdjęcia paszportowego
proszeni są o przesłanie wraz z dokumentacją ( tj. wnioskiem, oświadczeniem
o niekaralności, potwierdzeniem wniesienia opłaty za wydanie licencji) legitymacji
licencyjnej wydanej na sezon 2020/21.

Wnioski licencyjne wraz z załącznikami proszę przesyłać na adres :
Zachodniopomorski Związek Piłki Ręcznej w Szczecinie
ul. Bośniacka 7
70-842 Szczecin

W przypadku pytań i wątpliwości radą służyć Państwu będzie Sekretarz Zarządu
ZZPR p. Anna Tarczykowska ( e-mail : biuro@zzpr.pl / tel. 606 647 816).

Prezes ZZPR
/-/ Jakub Tarczykowski

