
OBÓZ
LAT0 2022

ROCZNIKI 2008 - 2015



HOTEL ROZDROZE NIEBORÓW

Cena: 1690 zł

LATO 2022

Termin:

21.08.2022 - 27.08.2022



OBÓZ PIŁKARSKI
NIEZBĘDNY ELEMENT SZKOLENIA

PIŁKARSKIEGO

Obozy piłkarskie mają szczególne znaczenie w rozwoju Młodych

Piłkarzy, są nieodłącznym elementem szkolenia. Atuty wyjazdów to

przede wszystkim korzyści związane z rozwojem umiejętności

piłkarskich oraz integracja zawodników, bo jest to najlepsza lekcja

koleżeństwa, solidarności współpracy. A zgranie zawodników

zespołu jest najważniejszym elementem w grze i kluczem do

sukcesu. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu treningów,

zawodnicy robią bardzo szybko postępy,

nie odczuwając przy tym zmęczenia, spowodowanego dużą

ilością zajęć sportowych. W drużynie, w której wszyscy wiedzą, że

mogą na siebie nawzajem polegać o wiele łatwiej osiągnąć

sukces. Kluczowym elementem jest również bliska więź

trenera z podopiecznymi.

W czasie pobytu nad bezpieczeństwem naszych Młodych Piłkarzy

czuwa sztab szkoleniowy Hutnika Warszawa oraz przyjazna i

profesjonalna obsługa hotelu.



MIEJSCE:
HOTEL ROZDROŻE NIEBORÓW

Aleja Lipowa 37, 99-416 Nieborów

www.hotelrozdroze.pl

Podczas obozu korzystanie

z infrastruktury sportowej

Hotelu Rozdroże oraz boisk

piłkarskich i wielofunkcyjnych

w Nieborowie.

TERMIN:

21.08.2022 - 27.08.2022 r,

CENA:

1690 zł osoby zapisane do 30 kwietnia, po tym

terminie - 1790 zł

TRANSPORT:

autokar



Zaplecze

HOTEL ROZDROŻE to połączenie relaksu z urozmaiconymi atrakcjami, jakie oferuje obiekt. Do dyspozycji Piłkarzy obiekt

oferuje możliwość korzystania z kompleksu sportowego: boiska z naturalną nawierzchnią, boiska ze sztuczną

nawierzchnią, sali fitness, siłowni, terenów zachęcających do joggingu w prywatnym lesie sosnowym.  

BOISKA PIŁKARSKIE, na terenie 100 metrów od Hotelu znajdują się 1 boisko piłkarskie z naturalną trawą, 1 boisko typu orlik

ze sztuczną nawierzchnią, idealnie nadające się do przeprowadzenia TRENINGÓW PIŁKARSKICH, MOTORYCZNYCH i

OGÓLNOROZWOJOWYCH dla dzieci i młodzieży. W pobliżu hotelu znajdują się również: boiska do koszykówki, siatkówki,

piłki ręcznej i tenisa ziemnego.  

ZAPLECZE SPORTOWO - REKREACYJNE NA TERENIE HOTELU Teren wokół hotelu, sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, hotel

posiada własny las sosnowy, tor crossowy, wolny teren około 3 hektarów (do różnego zastosowania), duży ogród z

częścią rekreacyjno-wypoczynkową z dwoma stawami połączonymi rzeczką. W centralnej części, boisko do piłki

nożnej i siatkowej w wersji plażowej oraz badmintona. Obok boiska, znajduje się pawilon ogrodowy, w którym można

zorganizować turniej tenisa stołowego lub zawody w piłkarzyki. W tym samym pawilonie i jego bezpośredniej bliskości

istnieje możliwość zorganizowania: grilla lub ogniska z pieczeniem kiełbasek.  

PARK WODNY W MSZCZONOWIE kompleks basenów sportowo-rekreacyjny w Mszczonowie. Basen sportowy o

wymiarach   25 x 12,5 metra z sześcioma słupkami startowymi oraz widownią. Z myślą o najmłodszych powstał

zewnętrzny brodzik, w którym znajduje się również mini zjeżdżalnia w kształcie słonika. Na miłośników rekreacji wodnej

czekają: dysze do hydromasażu ściennego, sztuczna rzeka o wartkim nurcie, dysze do hydromasażu karku, gejzery

powietrzne, ławeczki i leżanki napowietrzające oraz zespół zjeżdżalni: rynnowa o długości 60m oraz prosta o długości

12m. 

 

SALA GIER DLA DZIECI - piłkarzyki, ping-pong, bilard, playstation, sale konferencyjne i wykładowe do realizacji ZAJĘĆ

TEORETYCZNYCH dla Uczestników.

KUCHNIA na podstawie wytycznych dietetyków sportowych. W oparciu o lokalne produkty specjalizuje się w żywieniu

sportowców.



II Bloki treningowe dziennie

z wykwalifikowaną kadrą trenerską Hutnika

I Blok teoretyczny dziennie

treningi piłkarskie według programu szkolenia Hutnika

zajęcia motoryczne

zajęcia sprawnościowe z wielu dyscyplin sportowych

dodatkowo zajęcia zindywidualizowane z podziałem

na grupy według predyspozycji zawodników

WSZYSTKIE ZAJĘCIA Z PODZIAŁEM NA GRUPY SZKOLENIOWE

Zabawy integracyjne, atrkacje dodatkowe

Gry i zabawy na świeżym powietrzu

Basen - Termy w Mszczonowie,

szlaki piesze,

gry planszowe,

konkursy, gry sprawnościowe i edukacyjne

Testy sprawnościowe

Testy piłkarskie według programu szkoleniowego Hutnik

Warsztaty TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE:

Trening mentalny

dietetyka - prawidłowe odżywianie

analiza gry i elementów taktycznych

Dodatkowo zajęcia zindywidualizowane

podczas obozu

Zajęcia piłkarsko-motoryczne

doszkalające indywidualne umiejętności piłkarskie

dopasowane pod predyspozycje zawodników

PROGRAM OBOZU



ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIA

ZAKWATEROWANIE W POKOJACH 2, 3 LUB 4

OSOBOWYCH

PEŁNE WYŻYWIENIE - 4 POSIŁKI DZIENNIE

OPIEKA TRENERÓW PODCZAS POBYTU I ZAJĘĆ

REALIZOWANYCH DLA DZIECI PODCZAS

WYJAZDU

REALIZACJA PROGRAMU

UBEZPIECZENIE NNW

 



ZGŁOSZENIA DOKONUJEMY POPRZEZ UZUPEŁNIENIE I

WYSŁANIE FORMULARZA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WWW.HUTNIKWARSZAWA.PL  W ZAKŁADCE AKADEMIA /

OBÓZ LATO 2022 , WYBIERAJĄC ODPOWIEDNIĄ NAZWĘ

OBOZU.

TERMIN ZGŁOSZEŃ NA OBÓZ PIŁKARSKI: DO 30.05.2022 R.

PO WYSŁANIU MAILA NALEŻY:

- DOKONAĆ WPŁATY ZALICZKI W WYSOKOŚCI 690 PLN

OD OSOBY

- DOSTARCZYĆ PODPISANĄ UMOWĘ ORAZ

UZUPEŁNIONĄ KARTĘ KWALIFIKACYJNĄ DO TRENERA

PROWADZĄCEGO W CIĄGU 14 DNI OD DOKONANIA

WPŁATY. - (DOKUMENTY RÓWNIEŻ MOŻNA

DOSTARCZYĆ DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES

AKADEMIA@HUTNIKWARSZAWA.PL , A ORYGINAŁ UMÓW  

PRZEKAZAĆ TRENEROWI W DNIU WYJAZDU)

PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZOSTANIE WYSŁANA DO

PAŃSTWA UMOWA ORAZ KARTA

KWALIFIKACYJNA.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?



*Istnieje możliwość rozłożenia płatności na indywidualne

raty

Wpłaty do konujemy na konto bankowe

MKS Hutnik Warszawa

ul. Wrzec iono 41

01-963 Warszawa

nr konta: 43 1240 2887 1111 0010 6526 9771

Tytułem:

Imię i nazwisko dziecka / rocznik urodzenia / dopisek:

OBÓZ PIŁKARSKI LATO 2022

Wpłat dokonujemy ratami:

I rata - zaliczka w wysokości 690 PLN od osoby płatna w chwili

dokonania

zgłoszenia drogą mailową

II rata - pozostała kwota do 01.08.2022 r.

PŁATNOŚCI



E-MAIL:

TELEFON:

akademia@hutnikwarszawa.pl

509 856 001

KONTAKT
AKADEMIA PIŁKARSKA

HUTNIK WARSZAWA
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