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Warszawa 03.02.2023 

 
Konkurs na wyłonienie kandydatów do szkolenia FIBA Europe 

Coaching Certificate 2023 
 

 
Termin składania ofert: 22.02.2023 do godziny 12:00. 
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymogi: 
 

1) Posiadanie licencji stałej PZKosz; 
2) Znajomość języka angielskiego na poziomie B2; 
3) Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy trenerskiej z grupami młodzieżowymi; 
4) Planowanie własnego rozwoju osobistego w oparciu o karierę trenerską. 

 
 
Wymagania, które będzie musiał spełnić kandydat po zakwalifikowaniu do szkolenia FIBA 
Europe Coaching Certificate: 
 

1) Udział w trzech klinikach trenerskich przez okres dwóch lat.  
 
Kliniki organizowane będą podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy Dywizji A. 
Pierwsza klinika odbędzie się na Mistrzostwach Europy FIBA U16 w 2023. Druga klinika 
planowana jest na lato 2024 roku na Mistrzostwach Europy FIBA U18. Natomiast trzecia 
i zarazem ostatnia klinika będzie miała miejsce na Mistrzostwach Europy FIBA U20 w 
2025 roku. Kliniki potrwają 7 dni (plus 2 dni na podróż) podczas każdego z wyżej 
wymienionych turniejów; 
 

2) Zdanie egzaminu końcowego. 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać w wersji elektronicznej na adres 
k.gryko@pzkosz.pl CV kandydata oraz życiorys zawodowy z uwzględnieniem działalności 
trenerskiej, potwierdzenie wymaganych konkursem kwalifikacji oraz inne dokumenty 
świadczące o posiadanych umiejętnościach przydatnych w pracy dydaktycznej. 
 
Uczestnik kursu FECC będzie zobowiązany do dzielenia się zdobytą wiedzą przez 3 lata (np. 
przygotowanie artykułu do Magazynu Trenera, przeprowadzenie min. 2 wykładów na 
wyznaczonych przez PZKosz konferencjach, przeprowadzenie min. 2 wykładów na 
wyznaczonych przez PZKosz kursach trenerskich). 
 
Wybór kandydata/ki nastąpi do 24.02.2023, który/a następnie zostanie zgłoszony/a do 
uczestnictwa w FIBA Europe Coaching Certificate (FECC). 
 
 
 

http://www.pzkosz.pl/
mailto:k.gryko@pzkosz.pl


 

 

POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 
Tel./fax. +48 22 836 38 00  
www.pzkosz.pl, pzkosz@pzkosz.pl 
NIP: 527-20-43-457, REGON: 000866604, KRS: 0000033466 
 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników i laureatów Konkursu 
 
Polski Związek Koszykówki z siedzibą Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9, jako Administrator 
Pani/Pana danych osobowych informuje, że: 
 

1. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 2 ogłoszenia o Konkursie na wyłonienie kandydatów do 

szkolenia FIBA Europe Coaching Certificate 2023 jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci 

udziału w Konkursie.  

2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych podanych w związku z Konkursem. W tym przypadku Administrator przestanie przetwarzać 

dane, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania lub będzie to 

niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie 

Administratora. 

3. Przysługuje Pani/ Panu: 

- dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika oraz otrzymywania ich 
kopii; 
-  prawo do sprostowania swoich danych; 
-  prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych; 
-  prawo do przenoszenia danych; 
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem;  
Oświadczenia w powyższym zakresie powinny być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu 
Związkowi Koszykówki pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl  

4. Pani / Pana dane mogą być udostępniane: podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie 

księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej. 

5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

6. Dane osobowe osób wybranych w toku konkursu zostaną będą przekazane do państwa trzeciego 

(Szwajcaria) do FIBA – International Basketball Federation, w celu zgłoszenia ich uczestnictwa w 

szkoleniu. 

7. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane do dnia zakończenia Konkursu nie później niż do 28 

lutego 2023 roku, dane laureatów Konkursu do czasu zakończenia wszystkich szkoleń objętych 

niniejszym Konkursem.  
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