Tenis Kozerki CAMP PRO Lato 2022
Oferta dedykowana dla zawodników U16 i U18

 #PostawiłemNaKozerki
LIPIEC: 27.06 - 01.07 • 04.07 - 08.08 • 11.07 - 15.07 • 18.07 - 22.07 • 25.07 - 29.07
SIERPIEŃ: 08.08 - 12.08 • 22.08 - 26.08

Liczba uczestników ograniczona.
Dla zawodników w kategorii U12 i U14 przygotowaliśmy ofertę,
która jest dostępna na naszej stronie:
http://www.teniskozerki.pl/index.php/oferta/camp-pro-u12-u14

Tenis Kozerki CAMP PRO
Oferta dedykowana dla zawodników U16 i U18
Obóz tenisowy przeznaczony dla zawodników wyczynowo uprawiających tenisa.
Jest to oferta dla tych, którzy chcą w miesiącach wakacyjnych intensywnie trenować, aby
wejść na kolejny poziom zaawansowania. Treningi prowadzone są przez kadrę trenerską
Akademii Tenisowej Tenis Kozerki.

Sprawdź naszą pełną kadrę trenerską tutaj.

Ramowy Plan Camp Pro:
08:00 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 - 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 07:00

śniadanie*
przygotowanie do zajęć*
trening motoryczny - ogólny
II śniadanie
trening tenisowy
posiłek potreningowy, prysznic
obiad
zajęcia z teorii tenisa/taktyka/analizy
basen, sporty plażowe
trening tenisowy
podwieczorek
trening motoryczny – ogólny
posiłek potreningowy, prysznic
kolacja*
zajęcia integracyjne/czas wolny*
cisza nocna*

* Świadczenia w opcji z noclegiem.
Opcjonalnie możliwy przyjazd dzień wcześniej
lub wyjazd dzień później za dodatkową opłatą.

–

2.380 zł

• premium – Hotel Kozerki ***

–

• economic – sale 4 osobowe

–

740 zł

Cena od osoby / 1 turnus
Opcja z noclegiem – dopłata
(4 noclegi ze śniadaniem i kolacją)

RABATY:

Przy zakupie dwóch turnusów

–

Dla uczniów TSP-TLO

–

490 zł

rabat 10%*

rabat 20%*

* Rabaty nie kumulują się.
** Rabaty nie dotyczą dopłaty do opcji z noclegiem.

Warunkiem rezerwacji
jest wysłanie zgłoszenia i wpłata zaliczki.

ZAPISY przez formularz dostępny na stronie:
www.teniskozerki.pl/index.php/oferta/camp-pro-u16-u18/
Akademia Tenisowa Tenis Kozerki ▪ Jowisza 92, Kozerki ▪ 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 516 171 747 ▪ 22 462 40 20 ▪ e-mail: info@TenisKozerki.pl ▪ www.TenisKozerki.pl

