
TIME
CAMP4 OBOZY SPORTOWE, KTÓRYCH SIĘ NIE ZAPOMINA 



Opportunities

tak działamy
wiarygodnie: oferujemy sprawdzone

ośrodki w atrakcyjnych lokalizacjach,

obiekty z odpowiednim zapleczem

oraz nowoczesną sportową infrastrukturą

profesjonalnie: jesteśmy terminowi 

i rzetelni, współpracujemy z zaufanymi

Partnerami

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



lokalizacja
radość w Redzie!

Reda to kaszubskie miasto, położone 
blisko morza i niedaleko Trójmiasta, 

z super aquaparkiem

najczystsze w północnej Polsce powietrze,

mikroklimat okolicznych lasów, urokliwa

rzeka Reda – tak czysta, że jest źródłem

wody pitnej dla Trójmiasta - wszystko 

to stanowi fundament dobrego 

wypoczynku ale i pozwala osiągnąć 

dobre wyniki w sporcie

18 km do Gdyni!



obiekt

.

obiekt MOSiR Reda mieści się 

w jednym z największych ośrodków

sportów motorowych Pomorza, 

w pobliżu wielu obiektów sportowych 

– z siłownią, sauną i boiskami do piłki

nożnej

to doskonała baza wypadowa 

i noclegowa do Gdyni, Gdańska 

oraz na Półwysep Helski.



zaplecze
sportowe

stadion LA

cztery boiska piłkarskie w tym trzy

trawiaste, dwa z oświetleniem

sztucznym

wielofunkcyjna hala sportowa

kompleks sportowy ,,Orlik 2012″

ośrodek położony na 6 ha, należy 

do jednego z największych Ośrodków

Sportowych na Pomorzu

zaplecze sportowe stanowią:

      (boisko tartanowe oraz boisko 

     ze sztuczną nawierzchnią)



pokoje

Threats

zakwaterowanie

Zakwaterowanie w 13 pokojach: 2, 3, 4 
i 5-cio osobowych.
  

Pokoje są przytulne, wyposażone m.in. 

w łazienki z WC, aneksy kuchenne,

Wi-Fi, TV Sat.

W obiekcie znajduje się również restauracja

„Dobra Strefa”, która serwuje posiłki i w której

można spędzić miło czas wieczorami.

Dodatkową zaletą jest nieduża odległość 

do obiektów sportowych MOSiR w tym siłowni,

sauny, boisk, kortów.



pokoje

Threats

wyżywienie

śniadania

obiady

kolacje

Ośrodek zapewnia całodzienne, zdrowe,

zbilansowane posiłki (domową kuchnię):

Istnieje możliwość zamówienia diety

dedykowanej sportowcom



edukacja 

+ rekreacja

salka konferencyjna, "sąsiedztwo" 

ścianki treningowej, lodowiska 

czy kortów tenisowych gwarantują

przyjazne warunki dla szkoleń, spotkań

integracyjnych oraz wsparcie 

w aktywnym animowaniu 

uczestników



potencjał
turystyczny

bliskość Trójmiasta stwarza wspaniałe

możliwości w zakresie atrakcji

turystycznych (zwiedzanie Starego

Miasta w Gdańsku, molo 

w Redzie znajduje się nowoczesny

AquaPark zJEDYNYM W POLSCE
ZJAZDEM DO REKINÓW

morze i piękne nadbałtyckie plaże

sprzyjają spacerom oraz plenerowej

rekreacji

         w Sopocie, czy oceanarium w Gdyni)



dostępne terminy

19.08 -26.08 

 9.07-18.07



liczba
uczestników

45



 

kwestie
 formalne

MOSIR

ul. Łąkowa 59

84-240 Reda

NR KONTA:

 29 1050 1139 1000 0090 6161 4062

Akademia Sportu Piotak Piotr Fiutak Ul

Jaskółcza 5/26 85-308 Bydgoszcz  NIP

9670967022

tytułem: imię i nazwisko, wpłata obóz

Reda

adres danecena

zakwaterowanie

wyżywienie 

boisko 2 x

dziennie po 1,5h

125 zł os./doba

cena zawiera:

**jeden opiekun gratis na każde

20 zawodników



kontakt

Piotr Fiutak

Tel: 691-706-001

email: p.fiutak@poczta.fm

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA DRUŻYN!!!


