Czy masz już wakacyjne plany
dla swojego dziecka?
Chciałbyś aby spędziło ten czas aktywnie w przyjemnych otoczeniu? W trakcie obozów
organizowanych przez Park Tenisowy Olimpia dzieci codziennie uczą się nowych
umiejętności, biorą udział w aktywnościach fizycznych, a to wszystko pod opieką
wykwalifikowanej kadry!
Jako klub zawsze marzyliśmy o tym aby pracować z dziećmi. Na tyle nam to dobrze
wychodzi, że od 3 lat jesteśmy klubem nr 1 w Polsce w szkoleniu dzieci do lat 10. na co dzień
szkolimy 350 dzieci w szkółkach w trakcie roku szkolnego. Rodzice naszych podopiecznych
sami nas poprosili, abyśmy zorganizowali zajęcia dla dzieci, które nie chciały się rozstawać
z tenisem podczas wakacji. Tym sposobem, od 11 lat organizujemy obozy i półkolonie
w których wzięło udział ponad 5 000. dzieci. Największa rekomendacją jest to, że dzieci
wracają do nas kilka lat z rzędu.

Wciąż się zastanawiasz?
Te argumenty Cię przekonają:
Dbamy o bezpieczeństwo Waszych dzieci!
Nasz obozy zawsze zgłaszamy do Kuratorium. Kadra ma pełne kwalifikacje do opieki
i prowadzenia zajęć z dziećmi (zaświadczenie o kursie wychowawcy, zaświadczenie
o niekaralności, licencję instruktora/trenera tenisa). Wszyscy uczestnicy obozu objęci
są ubezpieczeniem NNW.
Dbamy o komfort!
Nasze obozy organizowane są w ośrodkach, w których możemy zapewnić
najważniejsze potrzeby uczestników. Cechują się świetną infrastrukturą do realizacji
programu tenisowego oraz programu uzupełniającego: basen, ścianki wspinaczkowe,
boiska do gier zespołowych, strefy chilloutu.
Dbamy o jakość prowadzonych zajęć tenisowych!
Grupy tenisowe dobieramy biorąc pod uwagę wiek oraz poziom zaawansowania.
W każdej z nich będzie max. 8 dzieci. Każdego dnia realizujemy blok treningu
technicznego i taktycznego. Nasze obozy to świetna okazja do utrwalenia zdobytych
umiejętności!
Dbamy o dodatkowe atrakcje! Nie samym tenisem żyje obozowicz!
Przygotowaliśmy mnóstwo dodatkowych atrakcji dzięki którym mimo treningów,
dzieci będą mogły solidnie wypocząć i “zresetować” swoją głowę po ciężkim roku
spędzonym w szkole. Każdy z nich wróci do domu bogatszy o wiedzę i umiejętności
sportów uzupełniających (deskorolka, wspinaczka, squash, tenis stołowy, badminton,
sukimboard)

INFORMACJE

Pakiet FUTURE
Miejsce:

Łeba

Ośrodek:

NordCamp

Dojazd:

Zorganizowany

Termin:

19 - 29 sierpnia 2022

Dla kogo:

Dla dzieci i młodzieży w wieku 12 - 16 lat

20 h szkolenia tenisowego
20 h sportów rakietkowych (tenis plażowy, tenis stołowy, badminton)

Atrakcje:
basen i skimboard
plażowanie nad morzem
paintball & arvhery tag
wieczory filmowe
minigolf

wartość

2590 zł

