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Krzysztof Żarnowski
Licencjonowany instruktor tenisa ziemnego I klasy 

z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i pedagogicznym 

pracujący wcześniej w klubach „Górnik” Bytom, „Legia” 

W-wa, „Varsovia” W-wa i klubach niemieckich. Od 2008 

roku aktywnie zaangażowany w rozwój tenisa ziemnego 

i szkolenie dzieci w gminie Tarnowo Podgórne.

Dawid Tomczak
Licencjonowany instruktor PZT, posiadający również 

kwalifikacje instruktora pływania i lekkoatletyki, absolwent 

Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, doświadczony 

wychowawca zarówno na obozach i półkoloniach, uczestnik 

wielu sympozjów tenisowych i warsztatów trenerskich.

Dorota Żarnowska
Doświadczony wychowawca obozowy i półkolonijny, 

nauczyciel języka angielskiego, od 20 lat etatowy wykładowca 

języka angielskiego uczący tak dorosłych, jak i dzieci.

Mateusz Górka
Student Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

Przygodę z tenisem rozpoczął w wieku 8 lat. Były zawodnik 

AZS-u Poznań. Wicemistrz Wielkopolski w deblu młodzików. 

Czynny zawodnik Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 

oraz Polski. Jego inną pasją jest piłka nożna oraz crossfit.

Dominika Lesińska
Studentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

na kierunku wychowaniu fizycznym i sporcie. Od 12 roku 

życia  zaczęła stawiać pierwsze kroki na korcie. Poza tenisem 

uprawiała inne dyscypliny sportu takie jak siatkówka, biegi 

długodystansowe. Główne zainteresowania to psychologia 

sportu, teoria i metodyka treningu.

Marek Żarnowski
Student Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

specjalizacja tenis ziemny. Uprawia dodatkowo koszykówkę 

i piłkę nożną. Gra w zespole muzycznym na syntezatorze 

i gitarze.

KADRAKOSZTY

(cena zawiera przejazd autobusem w obie strony)
Istnieje możliwość wpłaty w trzech ratach:
I rata 400 zł do 7 dni od momentu zapisania dziecka 

na obóz - jest to potwierdzenie udziału dziecka 
w obozie

II rata 500 zł do 30.05.2018r.
III rata 590 zł do 30.07.2018r. 

W przypadku rezygnacji po 30.05.2018r.,
nie ma możliwości odzyskania I raty.

1490 złCENA

KONTO DO WPŁAT

INFORMACJE I ZAPISY

CENA OBEJMUJE

Tenisowy Klub Sportowy KROS
ul. Krokusowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne

nr rachunku Alior Bank

14 2490 0005 0000 4530 9316 7651
(z dopiskiem obóz Młodzikowo)

tel. 665 800 770  lub  665 190 910  
e-mail  krzysztof.zarnowski@genezaret.pl

facebook.com/tkskros • www.tenis-tarnowo.pl

 zakwaterowanie i wyżywienie
 ubezpieczenie NNW na 10 000 zł
 przejazd autobusem do Młodzikowa
 szkolenie tenisowe i ogólnorozwojowe
 opiekę wychowawców
 wynajęcie kortów i sali gimnastycznej
 transport autobusem i koszty zwiazane z wycieczką 
 do Środy Wlkp. i Zaniemyśla
 impreza konna w stadninie Młodzikowo
 korzystanie ze sprzętu sportowego (rakiety tenisowe, piłki i inne akcesoria)

 realizację programu rekreacyjnego (gry sportowe, gry terenowe, konkursy)

 upominki turniejowe



OBÓZ DLA DZIECI 
W WIEKU 8-12 lat

OBÓZ DLA MŁODZIEŻY 
W WIEKU 13-18 lat

ILOŚĆ MIEJSC: 23 osoby ILOŚĆ MIEJSC: 22 osoby

MIEJSCE TRENINGÓW TENISOWYCH

PROGRAM REKREACYJNY OBOZÓW PROGRAM TRENINGOWY OBOZÓW

Ponadto po aktywnie spędzonym dniu uczestnicy obozów wezmą udział 
w programie wieczornym przygotowanym przez opiekunów: konkursy, gry 
i zabawy integracyjne, kalambury, dyskoteki. Organizujemy gry, które 
oprócz zdolności ruchowych, rozwijają pewność siebie, umiejętność 
pracy w grupie oraz rozbudzają w obozowiczach odwagę sceniczną.  W 
obozowej sali kinowej odbędą się projekcje wyselekcjonowanych filmów 
oraz fragmenty najciekawszych meczy tenisowych. Obozowicze będą mogli 
grać w kultowe gry Carcassonne, Osadnicy Catanu i wiele innych.

Na treningi będziemy dojeżdżać wynajętym autobusem do wsi Solec 
oddalonej 5 km od Młodzikowa. Do naszej dyspozycji będą 4  bardzo 
dobrze utrzymane korty ziemne i domek klubowy. Niedaleko od 
kortów znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. W razie 
deszczu mamy korzystać z hali sportowej w szkole podstawowej.

☻ wycieczka do parowozowni w Środzie Wlkp, przejazd kolejką  
 średzką do Zaniemyśla, plażowanie nad jez. Raczyńskim, 
 gra miejska w Zaniemyślu
☻ jazda konna na terenie stadniny Młodzikowo, przejazd bryczką,  
 wiedzanie stadniny (100 koni różnych ras)
☻ gry terenowe: sztandary, świetlik, podchody
☻ zdobywanie sprawności obozowych
☻ ognisko obozowe
☻ olimpiada sportowa
☻ gry i zabawy ruchowe
☻ gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 
 frisbee ultimate itp.)
☻ angielski na wesoło
☻ zajęcia kreatywne z elementami plastyki.

☻ trening tenisowy 2-4 h dziennie w zależności od zaawansowania 
 (realizowane najczęściej w dwóch blokach)
☻ treningi w niedużych grupach starannie dobranych pod względem 
 umiejętności tenisowych
☻	 trening ogólnorozwojowy
☻	 gry i zabawy tenisowe
☻	 olimpiada tenisowa
☻	 prowadzenie i analiza statystyk meczowych z pomocą 
 specjalnych aplikacji 
☻ możliwość testowania rakiety Babolat PLAY
☻ pomiar szybkości uderzanej piłki za pomocą radaru prędkości

ORGANIZATOR

WYŻYWIENIE

OŚRODEK

ZAKWATEROWANIE

Nadwarciański Dworek Młodzikowo
Młodzikowo 10  63-023 Sulęcinek

Całodzienne (3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja) 
w restauracji połączonej z hotelem.

Ośrodek mieści się na terenie jednej z najstarszych osad 
w Wielkopolsce. Wieś położona jest na prawym 
brzegu Warty, pośród lasów i zabytkowego parku 
w pobliżu Środy Wielkopolskiej.

Zakwaterowanie uczestników w nowym budynku hotelowym. 
Pokoje 2-4 osobowe z łazienkami.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W OBOZACH DZIECI I MŁODZIEŻ 

GRAJĄCE W TENISA, 
ALE I OSOBY ZUPEŁNIE 

POCZĄTKUJĄCE!!

MIEJSCE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE


