
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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na wesoło w Szczecinku!

Szczecinek to zielone miasto, leżące na pograniczu

Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Szczecineckiego,

pomiędzy trzema jeziorami: Trzesiecko, Wielimie                 

i Wilczkowo.

leśne plenery sprzyjają wycieczkom - ścieżki piesze      

 i dobrze oznakowane szlaki rowerowe są bardzo

chętnie odwiedzane przez turystów, dużym

powodzeniem cieszy się szlak rowerowy dookoła

jeziora (liczący aż14 km)

w pobliżu znajduje się plaża miejska 

ze strzeżonym kąpieliskiem i wyciągiem 

do nart wodnych oraz basen

lokalizacja

narty wodne
leśne tereny
ścieżka
rowerowa
wokół jeziora

stadion
plaża miejska
basen
tramwaj
wodny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Drawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Szczecineckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzesiecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielimie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilczkowo_(Pojezierze_Szczecineckie)


obiekt
 sportowy

.

stadion lekkoatletyczny z boiskiem
pełnowymiarowym, trawiastym

boisko wielofunkcyjne typu ORLIK

hala sportowa

BOISKO W MIEJSCU ZAKWATEROWANIA!

        TRENINGI 2 X DZIENNIE PO 1,5 H



pokoje

Threats

zakwaterowanie

INTERNAT SOSW BLISKO BOISKA                                           



pokoje

Threats

zakwaterowaniepokoje dla uczestników 2-4 osobowe

pokoje dla trenerów 2-3 osobowe

na każdym z pięter znajdują się węzły sanitarne
z łazienkami i WC

 



pokoje

Threats

wyżywienie

śniadania
obiad
podwieczorek
kolacja 

ośrodek zapewnia pełne wyżywienie, 
dysponuje własną kuchnią i stołówką:
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pokoje

Threats

wyżywienie

WARSZTATY DIETETYCZNE DLA SPORTOWCÓW
(fakultatywnie)

Edukacja żywieniowa + analiza składu ciała

Podczas warsztatów dietetycznych uczestnicy poznają

zasady zdrowego żywienia wraz z zaleceniami dla

konkretnej dyscypliny sportowej, na profesjonalnym

analizatorze medycznym zostanie wykonana

indywidualna analiza składu ciała.

Każdy uczestnik pozna m.in. swoje zapotrzebowanie

energetyczne, zawartość tkanki tłuszczowej i mięśniowej

oraz ilość wody w organizmie.

Cena warsztatów z analizą:

300 zł/grupa* + 150 zł każda kolejna grupa

* Grupa składa się maksymalnie z 20 zawodników
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 integracja
ścieżki rowerowe 

leśne szlaki spacerowe

wyjścia na plażę miejską ze
strzeżonym kąpieliskiem, wyciągiem
dla nart wodnych i tramwajem
wodnym



bumper balls 

foot dart

 W CENIE POBYTU:

nasi instruktorzy przyjadą i poprowadzą 

gry oraz zabawy



dostępne
 terminy

11-17.07
18-24.07



liczba
uczestników

80
każdy termin



 

ADRES CENA

zakwaterowanie,
wyżywienie
treningi na stadionie  2 x
1,5 h dziennie
organizacja
sparingpartnerów,
bumper balls, foot dart 
ubezpieczenie,
zgłoszenie do kuratorium
oraz przygotowanie

125 zł osoba/doba

    cena zawiera:

        dokumentacji                      
  

 *na każde 15 osób trener gratis

 

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 Szczecinek

 

REALIZUJEMY BONY TURYSTYCZNE

 

 

 

DANE

SOSW Szczecinek

Stanisława Staszica 18,

78-400 Szczecinek



kontakt

Piotr Fiutak

+48 691 706 001

p.fiutak@poczta.fm

zapraszamy do zgłaszania drużyn


