
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
CAMP4



kierunek
Grecja!
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 OŚRODEK THE RANCH SOFIKO (GRECJA)

Sofiko to urokliwa miejscowość turystyczna,

położona niecałe 100 km od Aten i 10 km od morza

 znana jest m.in. z ośrodka The Ranch z trzema
basenami, ścianką wspinaczkową i jazdą konną

oferowany ośrodek jest wyjątkowy - bo stylizowany

na Dziki Zachód, co stanowi 

dodatkową atrakcję dla uczestników obozu

lokalizacja

133 hektary

sportowej 

integracji

 i zabawy



obiekt
 sportowy

.



treningi 2 x dziennie po 1,5 godziny

do dyspozycji uczestników są  4
pełnowymiarowe boiska piłkarskie: 

pełnowymiarowa hala sportowa 

możliwość organizacji sparingów  

        2 z nawierzchnią naturalną, 2 ze sztuczną

     do koszykówki, siatkówki oraz sportów walki,

       z greckimi drużynami
 

.



pokoje

Threats

zakwaterowanie

pokoje dla uczestników 6-8 osobowe
pokoje dla trenerów 2-4 osobowe

ośrodek THE RANCH zajmuje obszar 133 hektarów, jest
malowniczo położony 600 m n.p.m., posiada pełną
infrastrukturę do zabawy oraz  integracji sportowej -  w tym
baseny, ścianka wspinaczkowa

obozy kondycyjne organizują w tym miejscu m.in. drużyny
młodzieżowe Olympiakosu 

i Panathinaikosu Ateny

ZAKWATEROWANIE:



pokojeThreats

wyżywienie

śniadania
obiady
kolacje

ośrodek zapewnia całodzienne,
zdrowe, zbilansowane:

w dniu przyjazdu obiad i kolacja, 
w dniu wyjazdu śniadanie 

wszystkie posiłki w formie
szwedzkiego bufetu, serwowane 

w klimatycznej jadalni
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 rekreacja

3 baseny zewnętrzne ( 35 m dł., 25 m dł. oraz
dla dzieci (od maja do września)

korty tenisowe
boisko do koszykówki
gokarty
kolejka
ścianki wspinaczkowe

strzelanie z łuku
rowery
wieczorne animacje
nauka i doskonalenie jazdy konno

 

Na terenie ośrodka:

Dodatkowe atrakcje:

 



integracja



wycieczka do Aten, nad Kanał Koryncki
wyjazdy nad morze (ok. 10 km)

W CENIE POBYTU

FAKULTATYWNIE
możliwość organizacji wyjazdu na mecz 

w Atenach

atrakcje
turystyczne



dostępne
 terminy

7.08 -13.08.2022
13.08 -19.08.2022

 

 

 



min. liczba
uczestników

49 autokar 

30 samolot 



 

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

 6 noclegów/7 dni w ośrodku The Ranch w Sofiko (Grecja), 

 3 posiłki w formie szwedzkiego bufetu
 przejazd komfortowym autokarem (barek, DVD, WC) lub samolot (bilety

treningi 2 x dziennie po 1,5 godziny
sparing z grecką drużyną
wycieczka do Aten (z polskojęzycznym przewodnikiem) nad Kanał

woda na treningach oraz podczas całego pobytu
ubezpieczenie NNW oraz KL
opieka polskojęzycznego rezydenta
zgłoszenie do kuratorium oraz przygotowanie dokumentacji obozowej

1 890 zł/osoba (autokar) 
1 590 zł/osoba (bilet na samolot po stronie klubu)

CENA ZAWIERA:

   zawodnicy w pokojach 6-8 osobowych, trenerzy/opiekunowie 

   2-4 osobowych

         we własnym zakresie )

        Koryncki, 2 wyjazdy nad morze

*jeden opiekun gratis na każde 15 zawodników

 

The Ranch 

Sofiko Korinthos 

ΤΚ 20004
Grecja

 



na wyjazd potrzebny dowód osobisty lub paszport

zaleca się wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

na wycieczkach fakultatywnych dodatkowo płatne bilety wstępu

istnieje możliwość organizacji wyjazdu na mecz drużyn z Aten:

Olympiakosu, Panathinaikosu, AEK - dodatkowo płatne

grupa autokarem otwiera się od minimum 49 osób

grupa samolotem otwiera się od min. 30 osób (bilety na samolot 

WAŻNE

    dodatkowo płatny Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy – 20 zł

    we własnym zakresie, po stronie organizatora zagwarantowanie transportu

   w Grecji)
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kontakt

Piotr Fiutak

+48 691 706001

p.fiutak@poczta.fm

zapraszamy do zgłaszania drużyn


