
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

tenisowym oraz nowoczesną sportową

infrastrukturą

z pasją: bazujemy na wieloletnim 

 doświadczeniu sportowym, proponujemy

obiekty, w których sami bywaliśmy 

na obozach

TIME
CAMP4

time4te
nis!



#tenisfriendly

Kórnik to malownicza, kameralna

miejscowość z ogromnym

potencjałem wypoczynkowym

znana jest z terenów rekreacyjnych,

usytuowanych wzdłuż jezior oraz

rozlewisk Warty, malowniczego ciągu

jezior kórnickich, które - wraz z ciągiem

jezior zaniemyskich, tworzą łańcuch

zbiorników wodnych zwanych Rynną

Kórnick-Zaniemyską

W Kórniku działa nowoczesne 

centrum sportu z pływalnią

lokalizacja



c'montoRodan!



pokoje

zakwaterowanie

bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne,          

w tym korty: 4 kryte i 3 zewnętrzne         

nowoczesna strefa (aktywnego) relaksu:

siłownia 200 m, sauna, fizjoterapia, SPA

doskonałe warunki do integracji: boisko     

 do piłki nożnej, korty  do badmintona,  

 polana piknikowa

trzygwiazdkowy hotel Rodan jest położony             

w Kórniku, w bliskim sąsiedztwie naturalnego

jeziora, w towarzystwie pól i drzew, tworzących        

z obiektem pełną harmonię

atuty:

c'montoRodan!

centrum tenisowe       
 i odnowa biologiczna
pokoje z widokiem    
 na korty
7 kortów z nową

        nawierzchnią



pokoje

Threats

23 komfortowe pokoje z łazienkami,
wszystkie urządzone w tym samym
(podwyższonym)  standardzie,                        
 z możliwością pojedynczego                          

 lub podwójnego wykorzystania

 jakość wypoczynku podnoszą wysokiej
jakości łóżka oraz materace firmy Hilding

z pokoi rozciąga się widok na korty i na
jezioro, które doskonale prezentuje się
podczas każdej pory roku

w hotelu znajduje się: restauracja, sale
konferencyjne i bankietowe, taras
widokowy, świetnie wyposażona siłownia  

 i strefa odnowy biologicznej z sauną oraz
SPA

bezpłatny dostęp do siłowni i sauny

zakwaterowanie

pokoje                                  
 o   podwyższonym
standardzie
widok na jezioro            
 i korty



c'montoRodan!
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to
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da
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c'montoRodan!
nowoczesne korty blisko Poznania 

korty zadaszone wyposażone w profesjonalne,    

nowa nawierzchnia – sztuczna trawa 

do każdego kortu prowadzi zadaszony łącznik, 

     4 zadaszone + 3 zewnętrzne

       nowe hale półbeczkowe z translucentnym zadaszeniem

      który zapewnia ciepło i komfort również  w zimniejsze dni



doświadczenie i jakość

docenione

przez MISTRZA

c'montoRodan!
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pokoje

Threats

wyżywienie

śniadania w formie bufetu, 
obiad serwowany, dwudaniowy + napój
podwieczorek na słodko 

kolacja serwowana + bufet kanapkowy              

 + woda + kawa i herbata

hotel zapewnia całodzienne, zdrowe,
zbilansowane posiłki dedykowane 

sportowcom:

Rodan przez 3 lata świadczył catering 
na Lech Cup i Lech Conference

Dyrektor Cateringów Hotelu Rodan jest
Kucharzem Kadry Polski U21

TIME
CAMP4
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siłownia

małe i duże atlasy
bieżnie
orbitreki
wioślarze
maszyna na przywodziciele i odwodziciele
dolnej partii nóg
rowerki
platforma wibrująca

Siłownia200 m2! 
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integracja

7 kortów tenisowych, w tym 4 kryte i 3 

5 kortów do badmintona (zaciemniona powłoka 

boisko do piłki nożnej

polana piknikowa

sale konferencyjne

wypożyczalnia sprzętu sportowego

strefa SPA

        na otwartym powietrzu

        dla komfortu gry)



c'm
on

to
Ro

da
n!



c'm
on

to
Ro

da
n!



.

boisko do piłki nożnej
korty do badmintona 
polana piknikowa
kąpielisko 

doskonałe warunki               
 do integracji: 

        nad jeziorem
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potencjał

turystyczny

basen OAZA

neogotycki Zamek Działyńskich z "Białą Damą", 
 który można podziwiać także z pokładu statku                  

podczas rejsu po jeziorze kórnickim

Arboretum Kórnickie, w którym zebrano w nim
bogatą kolekcję drzew i krzewów pochodzących     

 ze strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej

Dwór w Koszutkach - perełka szlacheckiej
architektury z pięknym parkiem

Rogalin - zespół parkowo-pałacowy ze słynnymi
dębami (niektóre mają ponad  600 lat i tworzą jedyne
takie skupisko w Europie) oraz świątynią

w Kórniku i w bezpośrednim sąsiedztwie 

znajduje się wiele atrakcji:



dostępne

 terminy

10-16.07.
16-22.07
  5-11.08
          



liczba

uczestników

80



kontakt

Piotr Fiutak

+48 691 706001

p.fiutak@poczta.fm

zapraszamy do zgłaszania zespołów


