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Opis przedmiotu zamówienia: 

„Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, 
U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego 
 z bramkarzami, treningu motorycznego oraz zatrudnienie analityka sportowego w okresie od 15 
stycznia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu  
 i Rekreacji w Opolu”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-19,  jako pierwszy trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-19,  jako drugi trener zespołu. 

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-17,  jako pierwszy trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

4. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-16,  jako pierwszy trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

5. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-16,  jako drugi trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

6. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-15,  jako pierwszy trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

7. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-15,  jako drugi trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

8. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-14,  jako pierwszy trener zespołu,  przygotowanie planów treningowych. 

9. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z zespołem OKS ODRA 
Opole S.A. U-14,  jako drugi trener zespołu ,  przygotowanie planów treningowych. 

10. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych specjalistycznych 
przygotowania motorycznego z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych  
  U-19, U-17, U-16, U-15, U-14. 

11. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych specjalistycznych z 
bramkarzami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-19, U-17,  U-16, U-15, U-14.    

12. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć treningowych z drugim zespołem  
OKS ODRA Opole S.A.  jako drugi trener zespołu ,  przygotowanie planów treningowych. 

13. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia wsparcia analitycznego dla zespołów OKS 
ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-19, U-17,  U-16, U-15, U-14. 

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie: 

Prowadzenie zajęć treningowych w dyscyplinie piłka nożna/zajęć motorycznych/zajęć 
specjalistycznych z bramkarzami z zespołami OKS ODRA Opole S.A./ Przygotowanie analizy procesu 
treningowego i meczowego, prowadzenie zespołu w meczach ligowych i  towarzyskich, prowadzenie 
zajęć podczas obozów sportowych, wyjazdy na turnieje.    

Pierwszy trener zespołu musi posiadać uprawnienia trenerskie minimum UEFA A, drugi trener zespołu 
musi posiadać uprawnienia trenerskie minimum UEFA B. Wszyscy trenerzy muszą posiadać aktualne 
licencje trenerskie oraz wykazać się minimum rocznym okresem pracy w grupach kategorii  od U-14 do 
U-19. 

Warunkiem koniecznym Wykonawcy jest ukończone  18 lat.   
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