
        Regulamin konkursu na stanowisko trenera kadry narodowej seniorów i kadry 
młodzieżowej do lat 23, 

Tura II.

Polski Związek Hokeja na Trawie z siedzibą przy ul. Starołęckiej 36 w Poznaniu, w 
wyniku przeprowadzonej rekrutacji oraz w związku z licznymi zapytaniami, ogłasza 
uzupełnienie regulaminu konkurs na pełnienie funkcji trenera kadry narodowej seniorów i 
kadry młodzieżowej do lat 23, w formie II tury konkursu, a w wyniku zmiany propozycji 
umowy, dopuszcza się udział w konkursie trenerów mieszkających poza polską.

1. Nazwa i adres: Polski Związek Hokeja na Trawie
ul. Starołęcka 36
61-361 Poznań

2. II tura konkurs przeprowadzona będzie w trzech etapach.

3. Wybrany trener  będzie pełnił swoją funkcję od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 
2024 roku. 

Etap I:4. Osoby aplikujące na w/w stanowisko składają komplet dokumentacji konkursowej 
pocztą elektroniczną na adres maila biuro@pzht.pl w „tytule” wpisując: Konkurs na 
stanowisko trenera kadry narodowej seniorów i kadry młodzieżowej do lat 23. Z 
powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które złożyły komplet dokumentów w 
trakcie trwania I tury konkursu.

Termin składania wniosków upływa w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

5. Wymagane dokumenty:
1. podpisany skan kwestionariusza osobowego wg załącznika nr 1 wraz z 

dokumentami wskazanymi w kwestionariuszu,
2. koncepcja pracy i rozwoju hokeja na trawie w Polsce z uwzględnieniem trendów 

światowych oraz ramowy program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich –Paryż 
2024 i Los Angeles 2028,

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie 
do Ministerstwa Sportu danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z art. 13 
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016

4. oświadczenie o nie podleganiu zakazowi pracy z dziećmi i młodzieżom,
5. oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy. 

mailto:biuro@pzht.pl


6. Osoba składająca wniosek powinna spełniać następujące warunki:

1. posiadać stopień minimum instruktora lub trenera II klasy hokeja na trawie 
wydany przez AWF lub przez inną jednostkę. W przypadku posiadania tytułu 
trenera hokeja na trawie uzyskanego w uczelniach zagranicznych lub w 
odpowiednich, zagranicznych związkach hokeja na trawie, dokonana będzie 
weryfikacja Wydziału Wyszkolenia PZHT.

2. posiadać przynajmniej 5-letni staż pracy w hokeju na trawie,
3. posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym 

(preferowany j. angielski).

7. Przy ocenie kandydatów w postępowaniu konkursowym komisja konkursowa bierze pod 
uwagę w szczególności:
- potwierdzony przebieg pracy zawodowej z wyszczególnionymi osiągnięciami 
w pracy trenerskiej 
- koncepcja pracy i rozwoju hokeja na trawie w Polsce z uwzględnieniem
trendów światowych oraz ramowy program przygotowań do Igrzysk Olimpijskich –Paryż 
2024 i Los Angeles 2028,

Etap II:
8. Komisja konkursowa do dnia 22 kwietnia 2020 roku poinformuje zainteresowane osoby o 
spełnieniu lub nie warunków, ewentualnym uzupełnieniu dokumentacji oraz zaproszeniu do 
drugiej części konkursu. 

9. W drugiej części konkursu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne 
z kandydatami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
  
Etap III:
10. Komisja konkursowa do dnia 27 kwietnia 2020 roku przedstawi Zarządowi kandydata do 
pełnienia funkcji trenera kadry narodowej seniorów i kadry młodzieżowej do lat 23.
11. Prezydium Zarządu przeprowadzi z kandydatem rozmowy końcowe dotyczące warunków 
umowy oraz składu sztabu szkoleniowego.



Postanowienia końcowe:
12. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z kandydatami na pełnienie funkcji trenera 
kadry narodowej seniorów i kadry młodzieżowej M-23 jest Sekretarz Generalny PZHT.
13. PZHT zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

 PREZES PZHT
         Jacek Sobolewski
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