
     

 

                                                           XVI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW 

,,FUTBOL NA TAK’’ 

ROCZNIK: 04’ ; 07’; 11’ 

Termin : 15.03.2019 (piątek-obiad) - 17.03.2019 (niedziela-obiad) 

Miejsce: Ośrodek "Banderoza", ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy. 77/4391-364 

Organizator: FH WIŚNIEWSKI, UKS Akademia Piłkarska Wieruszów 

Koszty: 

 UWAGA na min. 12 zawodników trener GRATIS 

 Od czwartku do niedzieli (od kolacji do obiadu) + noclegi; całość pobytu  

 210,00 zł/os., 

 Pobyt rodzica 90 zł os/dzień  od kolacji do obiadu, nie ma możliwości pobytu bez wyżywienia. 
Cena nie podlega negocjacji . 

 Wyżywienie: 3 x dziennie (bez ograniczeń, wyżywienie zgodnie z zaleceniami dietetyków sportowych, 

śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu), 

 Wpisowe: 300,00 zł od drużyny(brutto), przy 2 zespołach 250,00zł 
 Noclegi w pokojach 4-6 osobowych, 

 Wyjazd do Czech na zakupy (uczestnicy muszą posiadać dokumenty uprawniające do przekroczenia 

granicy), 

 Turniej Łuczniczy 

 Wypożyczalnia rowerów górskich 

 Korzystanie z Jaskini Solnej, Sauny i Siłowni, 

 Korzystanie z urządzeń ośrodka (sprzęt multimedialny,  internet, tenis stołowy) 

 Opieka koordynatora, 

 Spotkanie integracyjne dla kadry. 

RAMOWY PROGRAM TURNIEJU: 

 CZWARTEK – przyjazd ekip, zakwaterowanie, kolacja, odprawa dla trenerów, 

 PIĄTEK– śniadanie, gry eliminacyjne, obiad, gry eliminacyjne, kolacja, 

 SOBOTA – śniadanie, gry eliminacyjne, obiad, faza pucharowa, kolacja, 

 NIEDZIELA– śniadanie, gry finałowe, zakończenie turnieju, obiad, wyjazd. 

UWAGA!!! System gier ustalony zostanie na podstawie ilości zgłoszonych drużyn – spodziewamy się min. 

12 zespołów. 

ZGŁOSZENIA:  

MARCIN WIŚNIEWSKI – tel. 602 639 236, wisniewski@kepno.net 
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               Zaproszenie na obóz kondycyjny   
przed turniejem 

 

Organizator: Kompleks Turystyczny "Sudety" w Głuchołazach. 

TERMIN: 11.03.2019 – 15.03.2019r. Od kolacji poniedziałek do obiadu piątek. 

Miejsce: Ośrodek "Banderoza", ul. Powstańców Śląskich 23, 48-340 Głuchołazy. 

CENA: TYLKO 240 zł/osoby  

CENA OBEJMUJE:  

 Zakwaterowanie. 
 Wyżywienie: trzy posiłki dziennie (wyżywienie zgodnie z zaleceniami dietetyków sportowych, 

bez ograniczeń). 
 Codziennie trening na hali pneumatycznej. 
 Codziennie treningi na hali sportowej. 
 Codziennie korzystanie z boiska przy hali sportowej.  
 Trening na sztucznej murawie. 
 Korzystanie z siłowni, sauny. 
 Opiekę medyczną. 
 Pod okiem instruktora, strzelanie z profesjonalnych łuków. 
 Sesję w jaskini solnej – Szczypta zdrowia dla ciała i ducha. Panujący w jaskini solnej mikroklimat 

przypomina ten, który mamy nad morzem.     
 Podobnie też działa na nasz organizm. Czyste powietrze, zjonizowane dzięki soli, odpręża i 

wspomaga leczenie wielu chorób. 
 Ognisko niezależnie od pogody (zadaszone miejsca ogniskowe), zamienne za kolację. 
 Dyskoteka - możemy zorganizować karaoke. DJ do Państwa dyspozycji. 
 Korzystanie z boisk na ośrodku: kosze wolno stojące, 2 boiska do siatkówki plażowej,2 boiska 

wielofunkcyjne, boisko do beach soccera 
 Korzystanie z Kawiarenki Internetowej (8 stanowisk Internetowych), Internet bezprzewodowy. 
 Korzystanie z sal dydaktycznych i amfiteatru. 
 Opiekę Koordynatora - który zaplanuje z Państwem szczegóły pobytu. 

Zgłoszenia na obóz kondycyjny przed turniejem: 

Kompleks Turystyczny Sudety Ośrodek BANDEROZA 

ul. Powstańców Śląskich 23 48-340 Głuchołazy 

kom. 507 082 226 

mail: kontakt@banderoza.pl 

www.banderoza.pl 

mailto:kontakt@banderoza.pl
http://www.banderoza.pl/

