Tenis Kozerki CAMP PRO
Oferta dedykowana dla zawodników U12 i U14.

Terminy:
I. 31.01.2022 (poniedziałek) – 04.02.2022 (piątek)
II. 07.02.2022 (poniedziałek) – 11.02.2022 (piątek)
Liczba uczestników ograniczona – maksymalnie 20 osób.

ZAPISY przez formularz dostępny na stronie:

www.teniskozerki.pl/index.php/oferta/camp-pro-u12-u14/

Fundacja De Arte Athletica

Centralny Klub Tenisowy
Grodzisk Mazowiecki

Tenisowa
Szkoła Podstawowa
w Grodzisku Mazowieckim

Tenisowe
Liceum Ogólnokształcące
w Grodzisku Mazowieckim

Tenis Kozerki CAMP PRO

Oferta dedykowana dla zawodników U12 i U14.

I. 31.01.2022 (poniedziałek) – 04.02.2022 (piątek)
II. 07.02.2022 (poniedziałek) – 11.02.2022 (piątek)
Obóz tenisowy adresowany do uczestników wyczynowo uprawiających tenisa.
Jest to oferta dla tych, którzy chcą w okresie międzyświątecznym intensywnie trenować, aby
wejść na kolejny poziom dla zawodowców. Zajęcia prowadzone są przez kadrę trenerską
Akademii Tenisowej Tenis Kozerki.

KADRA TRENERSKA

Na czele naszej kadry stoją:

Radosław Nijaki

Trener tenisa - Head Coach

Jakub Ulczyński

Trener tenisa - Head Coach

Sprawdź naszą pełną kadrę trenerską tutaj.

Ramowy Plan Camp Pro:

09:00 – 12:00 blok tenisowo – ogólnorozwojowy
								(1 h trening ogólnorozwojowy
								i 2 h trening tenisowy)
12:00 – 12:30 posiłek potreningowy, prysznic
12:30 – 13:30 obiad, odpoczynek
13:30 – 14:45 wideoanaliza / analiza taktyczna
								 z kadrą ATTK (duży ekran)
15:00 – 16:00 trening ogólnorozwojowy
								specjalistyczny
16:00 – 16:30 posiłek potreningowy
16:30 – 17:00 prysznic, odpoczynek
17:00 – 18:30 czas wolny

Ania Szymańska

Trener przygotowania
motorycznego - Head Coach

Cena od osoby / 1 turnus

Opcja z noclegiem – dopłata

(4 noclegi w hotelu ze śniadaniem i kolacją)

RABATY:

Przy zakupie dwóch turnusów

–

Dla uczniów TSP-TLO

–

– 2.530 zł
–

460 zł

rabat 10%*

rabat 20%*

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

UWAGA !!! Program ostatniego dnia campu:
08:30 – 09:00 śniadanie
09:30 – 13:30 rozgrywki tenisowe w formule
								 drużynowej (single, deble)
13:30 - 14:30 obiad
14:30 					 zakończenie campu, wykwaterowanie
								i wyjazd

Warunkiem rezerwacji
jest wysłanie zgłoszenia i wpłata zaliczki.

ZAPISY przez formularz dostępny na stronie:
www.teniskozerki.pl/index.php/oferta/camp-pro-u12-u14/

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

