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Program partnerski 
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Wstęp

Program partnerski Akademii Widzewa Łódź jest 
dedykowany akademiom, szkółkom i klubom 
piłkarskim. Fundamentem współpracy jest wzajemne 
zrozumienie swojej roli w procesie rozwoju zawodnika 
oraz stworzenie mu odpowiedniego środowiska do 
podnoszenia swojego poziomu.

Współpraca obejmuje aspekty szkoleniowe, 
organizacyjne, marketingowe i edukacyjne. 

Celem jest uzyskanie korzyści dla obu stron.

Opracowany dokument zawiera informacje dotyczące 
zasad współpracy. 
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Wymagania organizacyjne:

• Podpisanie umowy o współpracy na minimum 1 sezon,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w treningach Reprezentacji 
Akademii Widzewa,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w grach kontrolnych i turniejach  
Reprezentacji Akademii Widzewa,

• Zarządzanie lokalizacją przez program Sport BM,

• Udział drużyn i trenerów w eventach organizowanych przez koordynatora 
Młodego Widzewa (pierwszeństwo),

• Prowadzenie działań marketingowych dla danej lokalizacji wg wytycznych,

• Występowanie w treningach i rozgrywkach sportowych w sprzęcie 
partnera technicznego Widzewa Łódź,

• Udział w spotkaniach organizacyjno-szkoleniowych,

• Wskazanie koordynatora danej lokalizacji, 

• Zapewnienie infrastruktury treningowej w okresie letnim i zimowym wg 
przyjętej systematyki zajęć,

• Opłata uzależniona od ilości zawodników,

• Możliwość organizacji obozów, półkolonii i innych eventów tylko po 
uzyskaniu zgody Klubu. 

U6-U11Młody Widzew



Wymagania szkoleniowe:

• Utworzenie co najmniej dwóch grup pośród kat. Skrzat (U6-U7), 
Żak (U8-U9), Orlik (U10-U11),

• Udział trenerów w szkoleniach organizowanych przez Akademię 
Widzewa,

• Minimum 1 trener przypadający na: 12 zawodników w kat. Żak i Orlik 
oraz 10 zawodników w kat. Skrzat,

• Realizowanie programu Młodego Widzewa w kat. Skrzat, Żak i Orlik,

• Prowadzenie ujednoliconej dokumentacji szkoleniowej (Dysk Google),

• Wsparcie w skautingu dziecięcym (comiesięczne raporty działowi 
skautingu Akademii Widzewa),

• Licencjonowani trenerzy (minimum Grassroots C),

• Udział trenerów w turniejach, obozach i innych eventach Młodego 
Widzewa.

U6-U11Młody Widzew



Obowiązki Akademii:

• Branding danej lokalizacji (herb),

• Wsparcie grafika (plakaty, ulotki),

• Organizowanie spotkań organizacyjno-szkoleniowych,

• Wsparcie promocyjne danej lokalizacji (klubowe media),

• Hospitacja szkółki,

• Organizowanie wewnętrznych rozgrywek,

• Organizowanie sparingów dla reprezentacji Młodego Widzewa Łódź,

• Umożliwienie trenerom danej lokalizacji wzięcia udziału 
w tygodniowym stażu trenerskim w Akademii Widzewa,

• Dostarczenie planu szkolenia i materiałów szkoleniowych 
niezbędnych do realizacji procesu szkolenia,

• Wsparcie przy wdrożeniu programu Sport BM,

• Wsparcie przy wdrożeniu do pracy na Dysku Google.

U6-U11Młody Widzew



Obowiązki Akademii:

• Możliwość otrzymania zaproszeń na mecze Widzewa Łódź po 
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Partnera
(do 14 dni przed rozgrywanym spotkaniem) oraz pozytywną 
odpowiedzią ze strony Klubu dotyczącą dostępności 
zaproszeń na dany mecz I zespołu Klubu – Opieka po stronie 
ośrodka Młodego Widzewa,

• Możliwość wykorzystywania w celach promocyjnych herbu 
Młodego Widzewa oraz informacji o Oficjalnej Szkółce 
Piłkarskiej Widzewa Łódź.

U6-U11Młody Widzew



Wymagania organizacyjne:

• Podpisanie umowy o współpracy na minimum 1 sezon,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w treningach Reprezentacji 
Akademii Widzewa,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w grach kontrolnych 
Reprezentacji Akademii Widzewa,

• Udział w spotkaniach organizacyjnych klubów partnerskich,

• Oddelegowanie jednej osoby do kontaktu organizacyjnego,

• Posługiwanie się dopiskiem „Ośrodek Partnerski Widzewa Łódź”,

• Dbanie o dobre imię Klubu wśród lokalnej społeczności,

• Pierwszeństwo pozyskiwania zawodników przez Widzew Łódź,

• Informowanie o zainteresowaniu zawodnikami Ośrodka Partnerskiego 
przez inne podmioty,

• Wywieszenie na ośrodku treningowym baneru informującego o 
współpracy z Widzewem Łódź dostarczonego przez Klub.

Ośrodek partnerski



Wymagania szkoleniowe:

• Drużyna seniorów na poziomie co najmniej III. Ligi,

• Udział trenerów w szkoleniach organizowanych przez Akademię Widzewa,

• Oddelegowanie trenera koordynatora do współpracy szkoleniowej 
pomiędzy Ośrodkiem Partnerskim a Akademią,

• Rozwijanie przekazanych zawodników do drużyny seniorów zgodnie z 
zapisami umowy transferowej,

• Organizacja gier sparingowych z drużyną Widzewa II Łódź.

Ośrodek partnerski



Obowiązki Akademii:

• Zorganizowanie w danej lokalizacji „Dnia Otwartego” 
dla zdolnych dzieci z okolicy,

• Organizowanie spotkań szkoleniowo-organizacyjnych,

• Informacja o podjęciu współpracy pomiędzy podmiotami 
(klubowe media),

• Umożliwienie trenerom Ośrodka Partnerskiego wzięcia 
udziału w tygodniowym stażu trenerskim w Akademii 
Widzewa,

• Dostarczenie newslettera szkoleniowego,

• Karnety VIP dla 2 przedstawicieli Ośrodka Partnerskiego,

• Możliwość otrzymania zaproszeń na mecze Widzewa 
Łódź po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania 
przez Partnera (do 14 dni przed rozgrywanym 
spotkaniem) oraz pozytywną odpowiedzią ze strony 
Klubu dotyczącą dostępności zaproszeń na dany mecz I 
zespołu Klubu – Opieka po stronie Ośrodka 
Partnerskiego,

• Możliwość wykorzystywania w celach promocyjnych 
herbu Widzewa.

Ośrodek partnerski



Wymagania organizacyjne:

• Podpisanie umowy o współpracy na minimum 1 sezon,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w treningach Reprezentacji 
Akademii Widzewa,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w grach kontrolnych Reprezentacji 
Akademii Widzewa,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w testach do Akademii Widzewa,

• Udział w spotkaniach organizacyjno-szkoleniowych klubów partnerskich,

• Oddelegowanie jednej osoby do kontaktu organizacyjno-szkoleniowego  
(minimum z licencją UEFA B),

• Posługiwanie się dopiskiem „Klub Partnerski Widzewa Łódź”,

• Dbanie o dobre imię Klubu wśród lokalnej społeczności,

• Pierwszeństwo pozyskiwania zawodników przez Widzew Łódź,

• Informowanie o zainteresowaniu zawodnikami Klubu partnerskiego przez 
inne podmioty,

• Wywieszenie na ośrodku treningowym baneru informującego o współpracy z 
Widzewem Łódź dostarczonego przez Klub.

Klub partnerski



Wymagania organizacyjne:

• Grupy szkoleniowe przynajmniej w kategoriach U12 - U15,

• Współzawodnictwo co najmniej dwóch drużyn na poziomie 
ligi wojewódzkiej,

• Udział trenerów w szkoleniach organizowanych przez 
Akademię Widzewa,

• Minimum 1 trener przypadający na 12 zawodników,

• Wsparcie w skautingu dziecięcym
(comiesięczne raporty działowi skautingu Akademii 
Widzewa),

• Licencjonowani trenerzy prowadzący (minimum UEFA B),

• Prowadzenie ujednoliconej z Akademią dokumentacji 
szkoleniowej dot. oceny zawodnika.

Klub partnerski



Obowiązki Akademii:

• Zorganizowanie w danej lokalizacji „Dnia Otwartego” dla zdolnych dzieci z 
okolicy,

• Organizowanie spotkań organizacyjno-szkoleniowych,

• Informacja o podjęciu współpracy pomiędzy podmiotami (klubowe media),

• Hospitacja Klubu Partnerskiego,

• Możliwość gry sparingowych z drużynami Akademii Widzewa,

• Umożliwienie trenerom klubu partnerskiego wzięcia udziału w 
tygodniowym stażu trenerskim w Akademii Widzewa,

• Dostarczenie newslettera szkoleniowego,

• Możliwość otrzymania zaproszeń na mecze Widzewa Łódź po 
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Partnera (do 14 dni przed 
rozgrywanym spotkaniem) oraz pozytywną odpowiedzią ze strony Klubu 
dotyczącą dostępności zaproszeń na dany mecz I zespołu Klubu – Opieka 
po stronie Klubu Partnerskiego,

• Możliwość wyprowadzenia zawodników I. zespołu przed meczem 
mistrzowskim,

• Możliwość wykorzystywania w celach promocyjnych herbu Widzewa Łódź.

Klub partnerski



Wymagania organizacyjne:

• Podpisanie umowy o współpracy na minimum 1 sezon,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w treningach Reprezentacji 
Akademii Widzewa,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w grach kontrolnych Reprezentacji 
Akademii Widzewa,

• Zgoda na udział wskazanych zawodników w testach do Akademii Widzewa,

• Możliwość udziału w spotkaniach organizacyjno-szkoleniowych Klubów 
Partnerskich Widzewa Łódź,

• Oddelegowanie jednej osoby do kontaktu organizacyjno-szkoleniowego  
(minimum z licencją UEFA B),

• Posługiwanie się dopiskiem „Klub Współpracujący z Widzewem Łódź”,

• Dbanie o dobre imię Klubu wśród lokalnej społeczności,

• Pierwszeństwo pozyskiwania zawodników przez Widzew Łódź,

• Informowanie o zainteresowaniu zawodnikami Klubu Współpracującego przez 
inne podmioty,

• Wywieszenie na ośrodku treningowym baneru informującego o współpracy z 
Widzewem Łódź dostarczonego przez Klub.

Klub współpracujący



Wymagania szkoleniowe:

• Co najmniej dwie drużyny pośród kat. Skrzat,
Żak, Orlik,

• Możliwość udziału trenerów w szkoleniach 
organizowanych przez Akademię Widzewa,

• Wsparcie w skautingu dziecięcym
(comiesięczny raport wysłany do skautingu 
Akademii Widzewa),

• Licencjonowani trenerzy prowadzący
(minimum Grassroots C).

Klub współpracujący



Obowiązki Akademii:

• Organizowanie spotkań organizacyjno-szkoleniowych,

• Możliwość gier sparingowych z ośrodkami Młodego Widzewa,

• Umożliwienie trenerom klubu współpracującego wzięcia udziału 
w tygodniowym stażu trenerskim w Akademii Widzewa,

• Możliwość otrzymania zaproszeń na mecze Widzewa Łódź po 
wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Partnera 
(do 14 dni przed rozgrywanym spotkaniem) oraz pozytywną 
odpowiedzią ze strony Klubu dotyczącą dostępności zaproszeń 
na dany mecz I zespołu Klubu – Opieka po stronie Klubu 
Współpracującego.

Klub współpracujący





Kontakt:
Bartosz Kwiatkowski

akademia@widzew.com
518-797-993

mailto:akademia@widzew.com

