
  

FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  

eennttrraaîînneeuurrss  ddee  pplloonnggeeoonn  

––    

33
ee
  sseessssiioonn  

DDaannss  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  ddeeuuxx  sseessssiioonnss  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  pprrééccééddeenntteess  oorrggaanniissééeess  eenn  

ooccttoobbrree  22001166  ppuuiiss  eenn  fféévvrriieerr  22001177,,  llee  

ddééppaarrtteemmeenntt  PPlloonnggeeoonn  ddee  llaa  FFFFNN,,  eenn  

ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  ll’’IINNFFAANN,,  pprrooppoosseenntt  

aauuxx  éédduuccaatteeuurrss  ddee  pplloonnggeeoonn,,  ssaallaarriiééss  

oouu  bbéénnéévvoolleess,,  uunn  nnoouuvveeaauu  

rreeggrroouuppeemmeenntt  eenn  nnoovveemmbbrree  22001177..  

CCeelluuii--ccii  eesstt  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss  lleess  eennccaaddrraannttss  

ddee  ll’’aaccttiivviittéé,,  qquu’’iillss  aaiieenntt  ssuuiivvii  oouu  nnoonn  lleess  

pprreemmiièèrreess  sseessssiioonnss..    

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee  ccoonnssoolliiddeerr  lleess  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  aappppoorrttééeess  lloorrss  ddeess  

pprreemmiieerrss  rreeggrroouuppeemmeennttss,,  eett  ssuurrttoouutt  ddee  

lleess  mmeettttrree  eenn  aapppplliiccaattiioonn  pprraattiiqquuee  lloorrss  

ddee  ssiittuuaattiioonnss  ddee  ffaaccee  àà  ffaaccee  

ppééddaaggooggiiqquuee  aauu  bboorrdd  dduu  bbaassssiinn..    

  

NNoouuss  vvoouuss  aatttteennddoonnss  nnoommbbrreeuuxx  !!  
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DDaattee  ::  dduu  ssaammeeddii    1111  nnoovveemmbbrree    ddee  1100hh0000  àà  

1199hh0000  eett  dduu  ddiimmaanncchhee  1122  nnoovveemmbbrree    22001177    ddee  

99hh0000  àà  1166hh3300..  

  

LLiieeuu  ::  IINNSSEEPP  --  1111  aavveennuuee  dduu  TTrreemmbbllaayy  

7755001122  PPAARRIISS  

  

FFrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ::  4455  €€  

  

MMooddaalliittééss  llooggiissttiiqquueess  ::    

  

--  LLeess  ffrraaiiss  ddee  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  22  ddééjjeeuunneerrss  

((ssaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee))  eett  llee  ddîînneerr  dduu  ssaammeeddii  

ssooiirr,,  ssoonntt  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  llaa  FFFFNN    

--  LLeess  ffrraaiiss  dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  pprriiss  eenn  

cchhaarrggee  ppoouurr  llaa  nnuuiitt  dduu  1111  aauu  1122  nnoovveemmbbrree,,  

ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  ppllaacceess  ddiissppoonniibblleess  ((HHôôtteell  

KKyyrriiaadd  JJooiinnvviillllee,,  1166  aavveennuuee  dduu  GGéénnéérraall  GGaalllliieennii,,  

9944334400  JJOOIINNVVIILLLLEE  LLEE  PPOONNTT))  

--  LLeess  ffrraaiiss  ddee  ttrraannssppoorrttss  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  dduu  

ppaarrttiicciippaanntt..  

  

IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ::  

--    VVaalléérriiee  LLAAGGUUMMIINNAA,,  AAssssiissttaannttee  PPlloonnggeeoonn  ––  

vvaalleerriiee..llaagguummiinnaa@@ffffnnaattaattiioonn..ffrr  ––  0011..4411..8833..8877..4477  

--  NNooëëll  PPOORRCCUU,,  DDiirreecctteeuurr  dduu  pplloonnggeeoonn  --  

nnooeell..ppoorrccuu@@ffffnnaattaattiioonn..ffrr  --    0066..3300..1100..4466..7766  

--  SSoollèènnee  LLAAMMBBAALLLLEE,,  IINNFFAANN  

ssoolleennee..llaammbbaallllee@@ffffnnaattaattiioonn..ffrr  ––  

0011..4411..8833..8877..6677  

mailto:noel.porcu@ffnatation.fr
mailto:solene.lamballe@ffnatation.fr


        

CCoouuppoonn  rrééppoonnssee  àà  rreettoouurrnneerr  ppaarr  

ccoouurrrriieerr  àà  ::  FFFFNN,,  1144  rruuee  SSccaannddiiccccii  --  

9933550088  PPAANNTTIINN    

AAvvaanntt  llee  jjeeuuddii  22  nnoovveemmbbrree  22001177  

àà  ssoolleennee..llaammbbaallllee@@ffffnnaattaattiioonn..ffrr  

  

NNoomm  PPrréénnoomm  ::        __  

    ______________________  ____________  

  

CClluubb  ::  ____________________________________________________  

______________________________________________________________  

  

TTéélléépphhoonnee  ::          __  

  

MMaaiill  ::  ______________________________________________________  

  

EEnnttrraaiinneeuurr  ssaallaarriiéé    

  

EEnnttrraaiinneeuurr  bbéénnéévvoollee    

  

JJee  ssoolllliicciittee  uunn  hhéébbeerrggeemmeenntt  ppoouurr  llaa  nnuuiitt  

dduu  1111  aauu  1122  nnoovveemmbbrree    

--  UUnnee  pprriioorriittéé  eesstt  ffaaiittee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

nnoonn  ffrraanncciilliieennnneess  

--  AApprrèèss  llee  22  nnoovveemmbbrree,,  aauuccuunnee  

rréésseerrvvaattiioonn  ddee  cchhaammbbrree  nnee  sseerraa  

ppoossssiibbllee..  

  

JJee  ssoouuhhaaiittee  ddîînneerr  àà  ll’’IINNSSEEPP  llee  ssaammeeddii  1111  

nnoovveemmbbrree  aauu  ssooiirr        

  

FFrraaiiss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ::  4455  €€  
MMeerrccii  dd’’ééttaabblliirr  uunn  cchhèèqquuee  àà  ll’’oorrddrree  

ddee  ll’’IINNFFAANN--FFFFNN..    

AA  jjooiinnddrree  iimmppéérraattiivveemmeenntt  aavveecc  llee  

ccoouuppoonn  rrééppoonnssee..  

  

FFoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee    

ddeess  eennttrraaiinneeuurrss  ddee  

pplloonnggeeoonn  

  

FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNaattaattiioonn  
1144  rruuee  SSccaannddiiccccii  --  9933550088  PPaannttiinn  CCeeddeexx  

  

0011  4411  8833  8877  4477  

vvaalleerriiee..llaagguummiinnaa@@ffffnnaattaattiioonn..ffrr  

PPuubblliicc  vviisséé  ::  éédduuccaatteeuurrss  ddee  pplloonnggeeoonn  

ssaallaarriiééss  oouu  bbéénnéévvoolleess  ssoouuhhaaiittaanntt  ccoonnssoolliiddeerr  

eett//oouu  eennrriicchhiirr  lleeuurrss  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  

ccoommppéétteenncceess..  

  

  

OObbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::    

AA  ppaarrttiirr  ddee  mmiisseess  eenn  ssiittuuaattiioonnss  pprraattiiqquueess  eenn  

ffaaccee  àà  ffaaccee  ppééddaaggooggiiqquuee  aauu  bboorrdd  dduu  bbaassssiinn  

((àà  sseecc  eett  ddaannss  ll’’eeaauu)),,  cceettttee  sseessssiioonn  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  aauurraa  ppoouurr  ssppéécciiffiicciittéé  ddee  ttrraaiitteerr  ddeess  

lliieennss  eennttrree  ggyymmnnaassttiiqquuee  eett  pplloonnggeeoonn..    

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ffaaiirree  aappppaarraaîîttrree  lleess  pprraattiiqquueess  

ttrraannssppoossaabblleess  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ddiisscciipplliinneess,,  eett  

ddee  ssoouulliiggnneerr  lleess  aappppoorrttss  eesssseennttiieellss  ddee  llaa  

ggyymmnnaassttiiqquuee  ddaannss  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  dduu  

pplloonnggeeoonn..    

  

CCoonntteennuuss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  

  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  aappppoorrttss  tteecchhnniiqquueess  

eett  ppééddaaggooggiiqquueess  ddee  llaa  ggyymmnnaassttiiqquuee  

ppaarr  uunn  éédduuccaatteeuurr    

  AA  ppaarrttiirr  ddee  cceess  aappppoorrttss  tthhééoorriiqquueess,,  

mmiisseess  eenn  ssiittuuaattiioonnss  pprraattiiqquueess  

dd’’eennccaaddrreemmeenntt  ddee  ssiittuuaattiioonnss  

ppééddaaggooggiiqquueess  eenn  pplloonnggeeoonn  

  IIlllluussttrraattiioonnss  vviiddééooss    

  

MMooyyeennss  ppééddaaggooggiiqquueess  ::    

CCaass  ccoonnccrreettss  ddee  mmiissee  eenn  ppoossttuurree  

dd’’éédduuccaatteeuurr,,  iinntteerraaccttiivviittééss  eett  éécchhaannggeess,,  

ssuuppppoorrttss  ppééddaaggooggiiqquueess  rreemmiiss  aauuxx  ssttaaggiiaaiirreess..  

  

  

EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  

DDéélliivvrraannccee  dd’’uunnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  ssuuiivvii  ddee  

ffoorrmmaattiioonn..    

  
  

  

IINNSSEEPP  ––  PPAARRIISS  

1111  eett  1122  nnoovveemmbbrree  22001177  
  

  

FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  NNaattaattiioonn  


