
TIME
CAMP4 OBOZY SPORTOWE, KTÓRYCH SIĘ NIE ZAPOMINA 



profesjonalnie: jesteśmy terminowi 

i rzetelni, współpracujemy z zaufanymi

Partnerami

Opportunities

tak działamy

wiarygodnie: oferujemy sprawdzone

ośrodki w atrakcyjnych lokalizacjach,

obiekty z odpowiednim zapleczem

oraz nowoczesną sportową infrastrukturą

z pasją: bazujemy na wieloletnim 

 doświadczeniu sportowym, zdobytym

podczas pracy w akademiach piłkarskich

 i ekstraligowym klubie. Proponujemy

obiekty, w których sami bywaliśmy 

na obozach

TIME
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czas 
na

CZECHY!
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HODONIN CZECHY (Południowe Morawy)

urokliwa miejscowość leżąca tuż przy

granicy ze Słowacją znana jako uzdrowisko

- to tutaj znajdują się jedne z najlepszych

wód w Europie, zawierające jod

nazywana "zdrowym miastem", z uwagi na

wiele atrakcji sportowych - w tym kąpielisko

miejskie oraz miejsca aktywnego

wypoczynku i relaksu (salony masażu,

baseny, SPA, ścieżki zdrowia, itd.)

dodatkowa atrakcje Hodonina

to rejsy statkiem po Morawie, 

ZOO oraz pole do paintball'a

lokalizacja



obiekt
 sportowy

.



treningi 2 x dziennie po 1,5

godziny

możliwość rozegrania sparingów 

 z drużynami czeskimi

 

(dostosowane do wieku 

i poziomu gry)

 

.



pokoje

Threats

zakwaterowanie

korty tenisowe 300 m od hotelu

paintball - największe pole w Czechach i na Słowacji 4
km od hotelu

wypożyczalnia rowerów 500 m od hotelu

ZOO Hodonin 3 km od hotelu

squash - 2 korty 30 m od hotelu

bowling - kręgielnia, bilard, strzelnica laserowa1500 m
od hotelu

hala sportowa - futsal, siatkówka, koszykówka, piłka
ręczna

7dni/6 noclegów w hotelu PANON (pokoje 2,3-osobowe)

możliwość skorzystania na miejscu z dodatkowych atrakcji:
(dla uczestników od 10 do 20 % taniej)



zakwaterowanie



pokojeThreats

wyżywienie

śniadania
obiady
kolacje

hotel zapewnia całodzienne, zdrowe,
zbilansowane posiłki

w dniu przyjazdu obiad oraz kolacja, 
w dniu wyjazdu śniadanie
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 rekreacja

W CENIE POBYTU  5 całodniowych wejściówek
na ogrodzone i strzeżone miejskie kąpielisko 



integracja

siatkonogi

koszykówki 

siatkówki plażowej

na ternie kąpieliska znajdują się także boiska

do:



rejs statkiem po Moravie

całodniowa wycieczka do Wiednia                    

 i zwiedzanie z polskojęzycznym
przewodnikiem

W CENIE POBYTU

FAKULTATYWNIE możliwość
organizacji wyjazdu do AQUALAND MORAVIA

atrakcje
turystyczne



dostępne
 terminy

18 - 24.07.2022
 

 

 



liczba
uczestników

50
każdy termin 



 

kwestie
 formalne

Nr konta:

29 1050 1139 1000

0090 6161 4062

 

Akademia Sportu

Piotak Piotr Fiutak 

ul. Jaskółcza 5/26, 85-

308 Bydgoszcz  

NIP 967 096 70 22

 

tytułem: imię i

nazwisko, wpłata

obóz Czechy

 

 

ADRES CENADANE

wyżywienie (trzy posiłki dziennie)

zakwaterowanie (7dni/6 noclegów) 

Wiedeń - całodniowa wycieczka
5 całodniowych wejściówek na miejskie kąpielisko,
rejs po Moravie
ubezpieczenie NNW i KL
woda na treningach oraz sparingach
pamiątkę dla każdego uczestnika

1 490  zł/osoba

cena zawiera:

*jeden opiekun gratis na każde 20 zawodników

 

Hotel Panon
ul. Koupelní 4
695 01 Hodonín, 
Czechy

 



wymagany dokument tożsamości

wyjazdy możliwe także dla

przygotowujemy wszystkie

program obozu oraz terminy

UWAGI:

    (dowód osobisty lub paszport),

     Europejska Karta Ubezpieczenia

     Zdrowotnego

    rodziców (Cena pozostaje taka

     sama jak dla dziecka)

    dokumenty wraz ze zgłoszeniem

    do kuratorium

     wyjazdów, ilość noclegów można

     modyfikować i dostosować 

     do indywidualnych oczekiwań grupy

korty tenisowe – 300 m od hotelu

paintball – największe pole w Czechach 

wypożyczalnia rowerów – 500 m od hotelu

ZOO Hodonin – 3 km od hotelu

squash – 2 korty 30 m od hotelu

kryta pływalnia (2 baseny 25 m i 12,5 m)

200 m od hotelu

bowling – kręgielnia, bilard, strzelnica

laserowa – 1500 m od hotelu

hala sportowa – futsal, siatkówka,

koszykówka, piłka ręczna

Disco Paladium – 200 m od hotelu

Możliwość skorzystania na miejscu 

z dodatkowych atrakcji:

(dla naszych uczestników od 10 do 20 % taniej)

    i na Słowacji – 4 km od hotelu
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kontakt

Piotr Fiutak

+48 691 706001

p.fiutak@poczta.fm

zapraszamy do zgłaszania drużyn


