SZANOWNI TRENERZY, RODZICE i ZAWODNICY
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa dzieci do udziału w
piłkarskim obozie letnim.
Obóz odbędzie się w miejscowości Prudnik - Ziemia Prudnicka to
przepiękny region położony w południowo-zachodniej części Górnego Śląska w województwie
opolskim u podnuża Gór Opawskich. Ziemia Prudnicka bogata jest w nieprzeciętne krajobrazy
Na Ziemi Prudnickiej znajduje się wiele bardzo interesujących obiektów zabytkowych.

Dzieci zakwaterowane będą w schronisku Prudnik

Obiekt został zarezerwowany na potrzeby małych piłkarzy.
Ośrodek dysponuje:
* pokojami 3 i 4-osobowymi z łazienkami
* własną kuchnią ze stołówką
* świetlicą
* salą telewizyjną
* boiskiem pełnowymiarowym
* pełnowymiarową halą sportową
* basenem odkrytym ok 500 m od ośrodka
*boiskiem ze sztuczną nawierzchnią
* parkiem
* placem zabaw
* boiskami wielofunkcyjnymi
Do dyspozycji mamy pełnowymiarowe boisko z naturalną płytą oraz boisko typu
Orlik.
Minimum 2 treningi po 1,5 h dziennie.
Basen odkryty z ratownikiem codziennie.
Możliwość skorzystania z pełnowymiarowej hali.
Wycieczka z przewodnikiem po zabytkach Prudnika.
Śniadanie i kolacja w formie szwdzkiego stołu, obiad i podwieczorek. Noclegi w
hotelu schronisku Prudnik 50 m od boiska.
Zgłoszenie do kuratorium.
Ubezpieczenie 24h.
1 trener na 15 zawodników gratis
Testy motoryczne metodą Fit Light dla zawodników w cenie.
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Ilość miejsc - 60
Informacje i zapisy

Miłosz Wroński tel 604 166 953
mail: obozy.game@wp.pl
Płatności za obóz należy dokonywać u trenerów prowadzących lub
przelewem
Fundacja Game Sport ul. Nowowiejska 70/19 50-315 Wrocław
m bank 61 1140 2004 0000 3302 7512 0412
w tytule: Imię i Nazwisko, Dąbrówka, Nazwa klubu, rocznik.

Zaliczkę w kwocie 200 zł od osoby bależy wpłacić do 20.03.2019
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i
data wpłaty zaliczki

