
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



warto do Wągrowca!

Wągrowiec leży nad Jeziorem Durowskim                        

 z malowniczą plażą, znakiem rozpoznawczym                

 są piękne, zielone lasy

na terenie powiatu znajdują się aż 44 jeziora,                
 co stwarza doskonałe warunki dla aktywnego

wypoczynku i sportów wodnych (żeglarstwo,

kajakarstwo, pływanie skuterami i motorówkami,

windsurfing i wakeboarding)

leśne plenery sprzyjają wycieczkom - ścieżki piesze      

 i dobrze oznakowane szlaki rowerowe   są bardzo

chętnie odwiedzane przez turystów

w pobliżu znajduje się plaża miejska 

ze strzeżonym kąpieliskiem 

i wypożyczalnią sprzętu

(wstęp bezpłatny) oraz przystań
żeglarska z kajakami, łodziami, rowerami

lokalizacja

44 jeziora
leśne tereny

sporty wodne
plaża miejska

        stadion                   
z bieżnią
przystań

żeglarska
AquaPark



obiekt
 sportowy

.

Stadion piłkarski z  pełnowymiarowym boiskiem (105 m            

x 68 m) z naturalną nawierzchnią, do którego prowadzi
piękna leśna droga TYLKO 5 MINUT OD MIEJSCA
ZAKWATEROWANIA!
boisko wyposażone w profesjonalny system
nawadniający, spełnia wymogi bezpieczeństwa, a płytę
zabezpiecza ogrodzenie wraz z wyjściami ewakuacyjnymi

obiekt wyposażony jest w szatnie z pełnym węzłem
sanitarnym, salkę konferencyjną, pomieszczenia
sędziowskie oraz pomieszczenia socjalne. Całość podlega
pod całodobowy monitoring. Na stadionie znajdują się
trybuny z siedziskami dla 2 600 kibiców

koło boiska znajduje się pole do koszykówki i do siatkówki
plażowej, przystań wodna, korty tenisowe

do dyspozycji boisko typu orlik 2 x dziennie 



.

5 minut
spacerem
od miejsca

zakwaterowania



.

hala sportowa z boiskiem do piłki ręcznej
oraz halowej

pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej,
koszykówki, siatkówki plażowej,
boisko ze sztuczną trawą i bieżnią

lekkoatletyczną tartanową
4 korty tenisowe

gabinet odnowy biologicznej
nowoczesna sala fitness

sprzęt wodny-kajaki, rowery wodne,
łodzie





pokoje

Threats

zakwaterowanie

położony nad Jeziorem Durowskim,              

 na terenie 5 hektarów lasu

200 miejsc noclegowych w 60 domkach

wolnostojących z łazienkami

świetlica umożliwiającą organizowanie zajęć

dla grup, dyskotek, spotkań integracyjnych

 boisko do koszykówki i siatkówki

 cymbergaje

 piłkarzyki, stoły do ping ponga

 mini siłownia, sprzęt rekreacyjno sportowy

 duży taras wypoczynkowy wyposażony 

 wypożyczalnia rowerów 

Ośrodek Łodzianka                                                              
SPACEREM 5 MINUT DO BOISKA

dodatkowo:

          w telewizory



pokoje

Threats

zakwaterowanie

NOCLEG W SERCU LASU! 
200 miejsc noclegowych w 60 domkach wolnostojących          

 z łazienkami



T4C T4C



pokoje

Threats

wyżywienie

śniadania
obiad
kolacja 

ośrodek zapewnia pełne wyżywienie, 
dysponuje własną kuchnią i stołówką:

TIME
CAMP4



 integracja

w ośrodku Łodzianka znajduje się

pełne zaplecze sportowo-

integracyjne i wiele atrakcji



rekreacja

w odległości 200 metrów               

 od ośrodka znajduję się również

Aquapark z basenami sportowymi

oraz przystań i plaża miejska             

 z wypożyczalnią sprzętu wodnego

`



dostępne
 terminy

                    23 - 29.07



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 Wągrowiec

 

 

 

ADRES DANECENA

wyżywienie
zakwaterowanie
trening 2 x dziennie
po 1,5 h
Aquapark -

godzinna
wejściówka

119 zł osoba/doba

cena zawiera:

*jeden opiekun gratis 

na każde 20 zawodników

 

Łodzianka Ośrodek
Wypoczynkowy

ul. Kościuszki las 60
Wągrowiec

 



kontakt

Piotr Fiutak

+48 691 706001

p.fiutak@poczta.fm

zapraszamy do zgłaszania drużyn


