
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



aktywnie i miło w Mławie!

Mława to miasto leżące w pobliżu rzeki Mławki               

 z malowniczym Zalewem Ruda,  tuż przy granicy             

z województwem warmińsko-mazurskim

leśne plenery sprzyjają wycieczkom - ścieżki piesze      

 i dobrze oznakowane szlaki rowerowe są bardzo

chętnie odwiedzane przez turystów

hotel, w którym będą zakwaterowane drużyny, jest

położony bezpośrednio na terenie MOSiR ze
stadionem, 3 boiskami, krytą pływalnią, blisko łąk 

i lasów

lokalizacja

stadion z zespołem
boisk                  
orlik
kryta pływalnia
hotel na terenie

zalew z plażą                         
 i kąpieliskiem
leśne tereny

         MOSiR



obiekt
 sportowy

.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie dysponuje trzema
boiskami do piłki nożnej, stadionem na 1 550 miejsc,
siedzących z krytą trybuną do rozgrywania meczów piłki
nożnej i zawodów lekkoatletycznych (bieżnia 100 m i 400 m,
skocznie do skoków w dal i wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą),
pięć szatni z zapleczem, parkingami na 100 miejsc

boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią o wymiarach 105 m  

x 68 m, wyposażone w pełnowymiarowe bramki przenośne 

do dyspozycji narzędzia treningowe, szatnie, natryski, stół     
 do masażu

boisko 2 x razy dziennie po 1,5 h + orlik dostępny                      
 na potrzebny kubu

kryta pływalnia z basenem rekreacyjnym i sauną

boisko do koszykówki

        MIEJSCE ZAKWATEROWANIA NA TERENIE OŚRODKA!



.

z hotelu
wprost 

na boiska!



 boisko
           treningowe                      

z naturalną
nawierzchnią



boisko
pełnowymiarowe

ze sztuczną
nawierzchnią

Certyficate FIFA
Quality PRO



zalew z plażą 
pływalnia



zakwaterowanie

położony w otoczenie łąk i lasów

dwie sale, które umożliwią organizowanie

różnego rodzaju konferencji, szkoleń,

prezentacji oraz spotkań

sala konferencyjna do 20 osób 

sala konferencyjna do 60 osób 

do dyspozycji rzutnik mulitimedialny, ekran,

flipchart

hotel Mława NA TERENIE MOSiR

T4C



pokoje

Threats

zakwaterowanie
 
10 pokoi jednoosobowych, 10 pokoi dwuosobowych oraz      

 5 pokoi pracowniczych (mogą być trzy lub czteroosobowe)

pokoje są wyposażone w łazienki, SAT oraz Wi-Fi

w hotelu znajduje się restauracja i klimatyczny bar



T4C



pokoje

Threats

wyżywienie

śniadania
obiad
kolacja 

ośrodek zapewnia pełne wyżywienie, 
dysponuje własną kuchnią:

TIME
CAMP4



 integracja

 kryta pływalnia - oprócz tradycyjnego,  jest tu 

 basen rekreacyjny, ze sztuczną rzeką, biczami

wodnymi i gejzerami. Brodzik dla dzieci, a także

zjeżdżalnia o długości ponad 50 metrów.

Odwiedzający mogą skorzystać  z sauny fińskiej

boisko do koszykówki

siłownia

ogródek grillowy

tuż przy hotelu znajduje się:



dostępne
 terminy

                    
LIPIEC/SIERPIEŃ



liczba
uczestników

80



 

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 Mława

 

 

 

ADRES DANECENA

wyżywienie
zakwaterowanie
trening 2 x dziennie
po 1,5 h

165 zł osoba/doba

cena zawiera:

*jeden opiekun gratis 

na każde 20 zawodników

Hotel Mława

Ul. Mikołaja Kopernika 38

06-500 Mława

 



kontakt

Piotr Fiutak

+48 691 706001

p.fiutak@poczta.fm

zapraszamy do zgłaszania drużyn


