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White Eagles FC 
 

White Eagles FC to młodzieżowy klub piłkarski działający na terenie West Midlands w             
Wielkiej Brytanii. Za wzór pracy z młodymi piłkarzami postawiliśmy sobie uznane ośrodki szkolenia             
młodzieży (amsterdamski Ajax oraz barcelońska La Masia), które wychowały wielu utalentowanych           
zawodników. Naszym założeniem jest uczyć podopiecznych ofensywnego futbolu, nie zapominając o           
idei zespołowości i zasadach fair play. Zajęcia zmierzają przede wszystkim do dawania radości z              
grania, ponieważ tylko dzięki fascynacji piłką można rozwijać indywidualne umiejętności. Wszystkie           
treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z licencjami UEFA oraz FA (licencje            
dostępne do wglądu na żądanie rodzica) 

Więcej o nas dowiedzą się Państwo wchodząc na naszą stronę internetową –            
www.whiteeaglesfc.org, bądź na naszą stronę facebook. Można nas znaleźć wpisując w wyszukiwarkę            
White Eagles FC. 

Dlaczego White Eagles FC ? 

1. W White Eagles FC uważamy, że od najmłodszych lat należy kłaść nacisk na kontakt z               
piłką. Dlatego każdy zawodnik na czas treningu ma własną futbolówkę.  

2. Jako jedyna polonijna szkółka piłkarska White Eagles FC uczestniczy w programie           
szkoleniowym Ajaxu Amsterdam.  

3. Zawodnicy wyróżniający się umiejętnościami i pracowitością mogą dostać ofertę         
dołączenia do klubu White Eagles FC. Wiąże się to z udziałem w meczach ligowych,              
turniejach wyjazdowych oraz obozach White Eagles FC. 

4. W White Eagles FC korzystamy ze sprawdzonych metodologii treningu takich jak np.            
Coerver Coaching oraz najnowszych technologii z których korzystają kluby Premier          
League – Quick Feet. Wszystko po to, by zapewnić naszym chłopcom trening na             
możliwie najwyższym poziomie. 

Opłaty: 

Miesięczna składka w White Eagles FC dla grup trenujących : 

1 raz w tygodniu - £31 

2 razy w tygodniu wynosi - £39,  

3 razy w tygodniu - £49.  

Pakiet startowy - pełny strój (getry, spodenki, koszulka) + piłka adidas - £39 

Dres - £36 

Zniżki dla rodzeństwa - dwójka dzieci - minus £10, trójka dzieci - jedno dziecko zwolnione z oplaty 

Składka płatna jest od września do lipca. Cały sezon liczy 38 tygodni treningowych nie wliczając               
przerw świątecznych i ferii szkolnych. W przypadku gdy trening zostanie odwołany i nie odbędzie się               
w późniejszym terminie od składki zostaje odliczony średni koszt treningu tj £4.5. Aby ułatwić              
rozliczanie ewentualne odwołane treningi będziemy sumować 2 razy w roku - W lutym i lipcu. Wtedy                
też będzie możliwość odliczenia odpowiednich sum od składek. 



 

 

W przypadku nieobecności zawodnika na treningu nie odliczamy opłat. Wyjątkiem są dłuższe (min 1              
miesiąc) nieobecność spowodowane np chorobą, które są wcześniej zgłoszone. 

 

Koszulki i dresy zamawiamy na stronie whiteeaglesfc.org/shop 

Przed wybraniem rozmiaru prosimy o przymierzenie koszulki na treningu. Termin realizacji 
zamówienia zależy od dostępności sprzętu w hurtowni i wynosi średnio dwa tygodnie.  

Płatności: Składka opłacana jest do 5go każdego miesiącą. Prosimy dokonywać przelewu na : 

White Eagles FC, sort code:30-96-26, account nr 32067268.  

w tytule wpisać proszę pierwszą literę imienia i nazwisko zawodnika. 

Kontakt: 

WAŻNE ! W celu ułatwienia komunikacji bardzo prosimy o zapisanie się do odpowiedniej grupy 
rodziców na facebooku. Grupy wyszukujemy wpisując w wyszukiwarce: 

Rodzice White Eagles FC - adres grupy ogólnej  

Rodzice White Eagles FC - U14 

Rodzice White Eagles FC - U13 

Rodzice White Eagles FC - U11 Academy 

Rodzice White Eagles FC - U11 

Rodzice White Eagles FC - U10 

Rodzice White Eagles FC - U9 

Rodzice White Eagles FC - U8 

Rodzice White Eagles FC - U7 

 

Kontakty do klubu: 

Mateusz Pietsch  (trener główny, U13, U7) : m.pietsch@whiteeaglesfc.org, 07523 455 686 

Marta Pietsch (sekretariat) : marta.p@whiteeaglesfc.org , 07928 748 133 
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