SPONSOR GENERALNY

AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA GOOL
SEZON 2014/15 – NA START !
Celem Akademii jest kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej u dziecka,
tak aby stymulować jego prawidłowy rozwój, propagowanie sportowego stylu życia,
zabawowa nauka gry w piłkę nożną, wywołanie uśmiechu, chęci i radości z uprawiania
sportu, a także wpajanie zasady "Fair Play". To szkółka mająca za zadanie nauczyć młodego
adepta futbolu oraz wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry oraz zasad
obowiązujących na boisku – zapewniamy treningi przez zabawę oraz edukację przez sport.
Nasza Akademia jest oficjalnym partnerem Akademii Legii Warszawa, dzięki temu
najzdolniejsze dzieci mogą trafić do najbardziej utytułowanego klubu piłkarskiego w Polsce –
w poprzednim sezonie AMP GOOL wysłało ponad 100 zawodników z powodzeniem na testy
do Akademii Legii Warszawa.
Nowy sezon AMP GOOL oferuje:
 Treningi piłkarskie na nowoczesnych obiektach sportowych
 Nauka i doskonalenie zwodów piłkarskich m.in. Ronalda, Lewandowski
 Wyjazdy na mecze Legii Warszawa
 Spotkania z Piłkarzami Ekstraklasy i Reprezentantami kraju
 Dedykowany program „Aktywny Rodzic”
 Liga Turniejowa – rozgrywki pomiędzy lokalizacjami dla dzieci i rodziców
 Wielkie imprezy: Turniej Mikołajkowy, Rywalizacje Miast
 Renomowany sprzęt piłkarski dla dzieci i rodziców
 CAMPY AMP GOOL: zgrupowania letnie i zimowe
NOWOŚCI !
 Nauka zwrotów, słówek i komend w języku angielskim !
 Klub Przyjaciela Akademii Młodego Piłkarza GOOL !
 Konsultacje Reprezentacji Akademii !
Profesjonalna i przeszkolona kadra składająca się z trenerów piłki nożnej pod
bacznym okiem dyrektora ds. szkoleniowych będzie prowadzić treningi według programu
szkoleniowego AMP GOOL, zawodnicy będą korzystać ze sprzętu sportowego, który
Akademia posiada dostosowanego do wieku uczestników. AMP GOOL przyciąga całe
rodziny przez dedykowany program „Aktywny Rodzic”, w którym to środowisko rodzicielskie
aktywnie włącza się w struktury Akademii i jest jej najwierniejszym fanem ! Dołącz do jedynej
Rodzinnej Akademii – AMP GOOL !

SPEŁNIAMY PIŁKARSKIE MARZENIA DZIECI !
Zapraszamy chłopców i dziewczynki od 4 roku życia !
GRUPY NABOROWE:
 Żaki A - roczniki 2010/ 2009
 Żaki B - roczniki 2008/ 2007
 Orliki - roczniki 2006/ 2005
 Dream Team - roczniki 2004/2003/2002
Teraz jesteśmy blisko Ciebie:
*Wołominie* Kobyłce* Wyszkowie* Duczkach* Stanisławów Pierwszy*Stare
Bosewo*Zielonce*Ostrówku*Ostrowi Mazowieckiej*Małkini Górnej*Kosowie
Lackim*Sadownem*Tłuszczu*Łochowie*Lucynowie*Ciechanowcu*Goworowie !

Zapisz się na www.ampgool.pl lub 666 111 774/5
GOWOROWO – Zespół Szkół nr 1 w Goworowie, ul. Goworówek 43a
Wtorek i Czwartek:
Grupa Żaczki – godz. 17:00
Grupa Orliki A – godz. 18:00
Grupa Orliki B – godz. 19:00

