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Letni obóz piłkarski  

 
Zapraszamy trenerów do skorzystania z oferty organizacji obozów. Nasze 

wyjazdy organizujemy tylko w sprawdzonych miejscach z odpowiednią 

infrastrukturą lokalową i bardzo dobrym zapleczem sportowym. Każdy wyjazd jest 

wyjątkowy i na długo pozostaje w pamięci! 

 

 
 

Termin: 
23-29.06.2019 

 

Miejsce: 
Miechów - Charsznica 

 
 

 
 

 

Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie w Hotelu*** o doskonałym umiejscowieniu, wysokim 

standardzie usług i przyjaznej atmosferze. Warunki mieszkaniowe: komfortowe 

pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV oraz Wi-Fi. Do dyspozycji sala 

multimedialna, grill oraz liczne atrakcje sportowo-rekreacyjne. 
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Zaplecze rekreacyjno-sportowe 

Boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siatkówki plażowej na terenie ośrodka. 

Boisko piłkarskie (pełnowymiarowe + mniejsze, trawa naturalna), hala oraz boisko 

typu orlik znajdują się 10 min. spacerem od hotelu. Na terenie ośrodka znajdują się 

dwa baseny (kryty i zewnętrzny), sauna, jacuzzi, stoły do tenisa stołowego oraz 

bilarda, sala taneczna. Dużą atrakcją dla najmłodszych dzieci są dmuchane zamki 

do zabawy. 
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Wyżywienie 

Cztery smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) 

dostosowane do potrzeb małych sportowców.  
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Koszt: 1050 zł / osoba   

W cenie oferujemy: 

 Zakwaterowanie i wyżywienie (6 noclegów, 7 dni obozu), 

 Kadra trenerska bezpłatnie, 

 Transport Kraków – ośrodek - Kraków,  

 Bezpłatne korzystanie z atrakcji dostępnych na terenie ośrodka (baseny, 

sauna, boiska itd.), 

 Wycieczka do parku linowego w Ogrodzieńcu (transport i bilety), 

 Minimum dwa treningi dziennie, 

 Ubezpieczenie od NNW, 

 Baza sportowa: boisko trawiaste, boisko orlik, hala sportowa + obiekty na 

ośrodku, 

 Organizację meczów sparingowych, 

 Wodę na treningi, 

 Upominek niespodziankę na zakończenie obozu! 

 Kierownika wypoczynku, 

 Przygotowanie dokumentacji oraz zgłoszenie obozu do Kuratorium Oświaty. 

Inne możliwe atrakcje: 

 Mecze sparingowe z lokalnymi drużynami, wycieczka do Ogrodzieńca (zamek, 

park doświadczeń fizycznych, park miniatur), grill, dyskoteka. Dodatkowo możliwe 

do zorganizowania: występ iluzjonisty, wieczorne animacje, nauka pływania i wiele 

innych!   

Jesteśmy legalnie działającym biurem podróży wpisanym do Rejestru 

Organizatorów i Pośredników Turystycznych, posiadamy gwarancję 

ubezpieczeniową dla biur podróży. Nasze wyjazdy spełniają wymogi prawne 

dotyczące wypoczynku mi. in. zgłoszenie do Kuratorium Oświaty. Specjalizujemy 

się w wyjazdach dla klubów sportowych. Zorganizowaliśmy wiele wyjazdów dla 

dzieci i młodzieży, stale współpracujemy m. in. z Urzędem Miasta Krakowa. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i podpowiemy! 

Zapraszamy do kontaktu! 


