KOSZTY

1520 zł

CENA

(cena zawiera przejazd autobusem w obie strony)
Istnieje możliwość wpłaty w trzech ratach:
I rata
450 zł do 7 dni od momentu zapisania dziecka
na obóz - jest to potwierdzenie udziału dziecka
w obozie
II rata 500 zł do 30.05.2019r.
III rata 570 zł do 30.06.2019r.
W przypadku rezygnacji po 15.05.2019r.,
nie ma możliwości odzyskania I raty.

KADRA
Dominika Lesińska

Trener tenisa, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu na kierunku Wychowanie Fizyczne i Sport.
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.

Mateusz Górka

Trener tenisa, absolwent 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.

LUBAWKA

Tomasz Górny

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 Lubawka)

Trener tenisa, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu na kierunkach Wychowanie Fizyczne oraz Sport ze
specjalizacją Trener Personalny. Posiada także uprawnienia
instruktora fitness. W ramach studiów zdobywał wiedzę
i doświadczenie na zagranicznych uczelniach w Danii, Portugalii
i Czechach. Oprócz tenisa interesuje go wiele dyscyplin sportu m.in.
wrotkarstwo szybkie, wspinaczka i kolarstwo górskie, sporty wodne
oraz zimowe, a także survival i podróże.

ŚWIDNICA

Krzysztof Żarnowski

Tenisowy Klub Sportowy KROS
ul. Krokusowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne
nr rachunku Alior Bank

57 2490 0005 0000 4600 3036 8354
(z dopiskiem obóz Świdnica)

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.

Dorota Żarnowska

Doświadczony wychowawca obozowy i półkolonijny, nauczyciel

INFORMACJE I ZAPISY

tel. 665 800 770 lub tel. 660 701 099
e-mail krzysztof.zarnowski@genezaret.pl

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

języka angielskiego, od 20 lat etatowy wykładowca języka
angielskiego uczący tak dorosłych, jak i dzieci.

Marek Żarnowski

Trener tenisa ziemnego, absolwent Akademii Wychowania

Fizycznego w Poznaniu. Uprawia dodatkowo koszykówkę i piłkę
nożną. Gra w zespole muzycznym na syntezatorze i gitarze.

20-29.07.2019
OBÓZ TENISOWO--SPORTOWY

ŚWIDNICA
14-23.08.2019
OBÓZ TENISOWO--SPORTOWY

LUBAWKA
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE

OBÓZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OBÓZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WIEK: 7-18 lat

WIEK: 7-18 lat

ŚWIDNICA

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W OBOZACH DZIECI I MŁODZIEŻ
GRAJĄCE W TENISA, ALE I OSOBY
ZUPEŁNIE POCZĄTKUJĄCE!!
ŚWIDNICA
Świdnica to piękne miasto położone w południowo - zachodniej
Polsce, w województwie dolnośląskim, nad rzeką Bystrzycą. Świdnica
może pochwalić się ponad 700-letnią historią, przepiękną Starówką z
niecodziennym Rynkiem i wspaniałymi zabytkami. Dzięki słynnemu,
350-letniemu Kościołowi Pokoju nazwa miasta widnieje na liście
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

LUBAWKA
Lubawka to malowniczo położone miasteczko w południowozachodniej części województwa dolnośląskiego, na granicy Sudetów
Zachodnich i Środkowych, nad potokiem Czarnuszka, niedaleko
Kamiennej Góry i Wałbrzycha.

CENA OBEJMUJE











zakwaterowanie i wyżywienie
ubezpieczenie NNW na 10 000 zł
przejazd autobusem na obóz i z powrotem
szkolenie tenisowe i ogólnorozwojowe
opiekę wychowawców
wynajęcie kortów i sali gimnastycznej
transport autobusem i koszty zwiazane z wycieczkami
korzystanie ze sprzętu sportowego (rakiety tenisowe, piłki i inne}
realizację programu rekreacyjnego (gry sportowe, terenowe, konkursy)
upominki turniejowe

MIEJSCE
„Hotel Sportowy” ul. Śląska 31 58-100 Świdnica
Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach z łazienkami.

WYŻYWIENIE
Całodzienne (3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja).
„Szwedzki stół” przewidziany na śniadanie i kolację.
Ośrodek specjalizuje się w żywieniu sportowców.

OBIEKTY SPORTOWE
6 ziemnych kortów tenisowych • 3 baseny odkryte • basen kryty
• 5 boisk do piłki nożnej • 2 boiska do piłki siatkowej • 2 boiska do
piłki ręcznej • stadion lekkoatletyczny • rolkowisko • hala sportowa

PROGRAM TRENINGOWY
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
• gry zespołowe na świeżym powietrzu (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, frisbee ultimate itp.

PROGRAM REKREACYJNY
wycieczka do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia i Explore Parku
w Wałbrzychu • wycieczka na Ślężę • gry terenowe, sztandary, gra
terenowa nocna, podchody • zdobywanie sprawności obozowych
• ognisko obozowe z kiełbaskami • olimpiada sportowa • gry i zabawy
ruchowe • gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
frisbee ultimate itp.) • korzystanie z basenu usytuowanego
w pobliżu • zajęcia kreatywne z elementami plastyki • dyskoteka
• wycieczki piesze

LUBAWKA

MIEJSCE
Centrum Sportu Młodzieżowego „Lubczyk” w Lubawce.
W budynku hotelowym znajdują się pokoje 2-4 osobowe z łazienkami.

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu.
Ośrodek posiada nową, w pełni wyposażoną kuchnię serwującą
smaczne domowe jedzenie.

OBIEKTY SPORTOWE
boiska do: piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki
• dwa korty tenisowe • sala do zajęć fitness, basen letni
W bliskiej odległości od ośrodka znajduje się Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji, na którym również będą odbywać się zajęcia sportowe.
Do naszej dyspozycji będą także: 2 boiska piłkarskie, 3 korty tenisowe.

PROGRAM TRENINGOWY
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
• gry zespołowe na świeżym powietrzu (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, frisbee ultimate itp.)

PROGRAM REKREACYJNY
wycieczka do Czech do Aquaparku Trutnov • wycieczka do sztolni
Arado w Kamiennej Górze • gry terenowe: sztandary, nocna gra
terenowa, podchody • zdobywanie sprawności obozowych
• ognisko obozowe z kiełbaskami • olimpiada sportowa • gry
zabawy ruchowe • gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, frisbee ultimate itp.) • korzystanie z basenu
• zajęcia kreatywne z elementami plastyki
• dyskoteka • wycieczki piesze

