
Zwycięstwo nie jest dowodem umiejętności. 
Piłkarz może zostać prawdziwym zwycięzcą jeżeli nie będzie
zarozumiały po wygranej i nie rozpłacze się po porażce
                                                                                   Matt Busby

Podkarpacki 

Związek Piłki Nożnej 

Urząd Miasta Tarnobrzega 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki 

w Tarnobrzegu 

Nabór 2016 

Ogłaszają nabór do 

Gimnazjalnego Ośrodka 

Szkolenia Sportowego 

Młodzieży 

w Tarnobrzegu 
I klasy gimnazjum —  rocznik 2003 

II klasy gimnazjum — rocznik 2002 

III klasy gimnazjum —rocznik 2001 

(klasy II i III —nabory uzupełniające) 

NABÓR 2015: 

Dokumenty należy składać w: 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki  

w Tarnobrzegu  

w budynku szkoły ul. Kopernika 18 

do dnia 12 kwietnia 2016 r. 

informacja tel.15 823 11 56, 15 823 38 55  



* naukę w klasie sportowej, 

* uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie  

  i wyżywienie, pozostałym kaloryczne obiady 

*wykwalifikowaną kadrę trenerską, 

* opiekę medyczną i psychologiczną, 

*odpowiednia bazę szkoleniową, 

* zajęcia treningowe zintegrowane z planem 

  dydaktycznym szkoły, 

* wysoki poziom nauczania, (wysokie wyniki egzami-

nów gimnazjalnych i EWD) 

*sprzęt treningowy i meczowy, 

* utrzymanie przynależności klubowej, 

* wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie 

  spotkań ligowych w swoich klubach, 

* zgrupowania szkoleniowe, zielone szkoły, 

 

ZAKWALIFIKOWANYM DO OSSM 

ZAPEWNIA SIĘ  NIEODPŁATNIE!!! 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest: 

* bardzo dobry stan zdrowia, 

* umiejętność łączenia nauki ze sportem, 

  Dostarczenie zaświadczenia od lekarza specjalisty 
medycyny sportowej do braku 
   przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej,  
 

* podanie i kwestionariusz zgłoszenia, 

* minimum dwuletnia przynależność do klubu  

sportowego (zaświadczenie z klubu) 

Wymagane dokumenty znajdują się na      

stronach internetowych: 

www.dwojka.tbg.net.pl,  

www.tarnobrzeg.pl  

lub  

w Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu, 

kontakt: Szkoła - email: dwojkatbg@poczta.onet.pl 

tel.: 158233855 

 

KRYTERIA NABORU DO KLASY I GIMNAZJUM 

* dobry stan zdrowia 

   (na testach należy posiadać oświadczenie lekar-

skie lub oświadczenie pisemne rodziców zawierają-

ce zgodę na wzięcie udziału w testach) 

* zaliczenie testów sprawności ogólnej Międzynaro-

dowy Test Sprawności Fizycznej, 

* zaliczenie testów sprawności piłkarskiej 

(dostępne na stronie 

   www.pzprzeszow.blog.onet.pl) 

 

 

Nauka będzie się odbywać w: 

Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu. 

Zakwaterowanie uczniów zamiejscowych: 

w internacie przy ul. Św. Barbary 1 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów chętnych           

rozpocząć naukę w GOSSM Tarnobrzeg            

odbędzie się 

7 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00  w budynku   

Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki 

 

Egzamin sprawnościowy odbędzie się: 

pierwszy termin: 18 kwietnia (poniedziałek) 2016r. 

- MOSIR stadion KS ”Siarka” 

drugi termin: 6 czerwiec 2016 r.  

 


