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Wyjazd : 

14.02 piątek godz. 16.00  

23.02 niedziela godz. 12.00 

Wszystkie wyjazdy są z parkingu w 

Wilanowie na tyłach poczty na ul. 

Wiertniczej. Przejazdy odbywają się 

autokarami klasy Lux z pasami 

bezpieczeństwa i/lub busami w zależności 

od liczby uczestników. 

 

 

 

 

Przyjazd : 

21.02 piątek godz. 18.00  

02.03 niedziela godz. 19.00 

Wszystkie przyjazdy są w to samo miejsce 

co wyjazd.  

 

 

 

 

 

 

 

Obóz szkoleniowy Szkoły Futbolu odbędzie się   w Olecku na Mazurach: 

I tydzień ferii w terminie 14.02-21.02:  

 Akademia Mokotów roczniki od 2006- do 2001,Akademia Wilanów roczniki od 2006-do 2004 

II tydzień ferii w terminie 23.02-02.03 –  

Akademia Wilanów: roczniki od 2000- do 2003   
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Zakwaterowanie : w 3* hotelu z basenem 

Colosseum SPA w Olecku ul Gołdapska 12 

Położonym w odległości 50 metrów od 

boiska. Pokoje 3 osobowe z łazienkami 

wyposażone w komfortowe szafy. Trzy 

posiłki dziennie według ułożonego menu 

dla młodych sportowców. 

 

 

 

 

 

 

 

Treningi : odbywają się na obiektach 

OSIRu Olecko w pobliżu hotelu. Do 

dyspozycji mamy duże boisko z trawą 

sztuczną oraz nowoczesny kompleks z 

halą i basenem. Każda grupa ma trzy 

treningi dziennie. 
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Każda grupa ma dwa treningi techniczne 

dziennie oraz jeden trening atletyczny. W 

zależności od dnia zawodnicy mają 

dodatkowo mozliwość skorzystania z 

basenu, ścianki wspinaczkowej lub 

odnowy bilogicznej w hotelu. 

Zaplanowane są również atrakcje na 

terenie hotelu. 

 

 

 

 

Atrakcje : jak na każdym obozie 

rozegramy turniej  FIFY i PING-PONG oraz  

turniej piłkarski. Trenerzy codziennie 

wieczorem zamieszczać będą relację z 

wydarzeń dnia w swoich rocznikach na 

stronie internetowej klubu sfwarszawa.pl 

w zakładce swojego rocznika. 
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Opieka nad dziećmi: Na każdym obozie 

jest obecna nasza kadra trenerska w ilości 

zapewniającej nadzór całodobowy nad 

wszystkimi uczestnikami obozu. 

Codziennie wieczorem zatrudniona 

pielęgniarka wykona obchód po 

zawodnikach. W razie potrzeby jest 

dostępna 24h na dobę. Klub porozumiał 

się również ze szpitalem, który jest po 

drugiej stronie ulicy w sprawie przyjęć 

w nagłych wypadkach. 

Na obozie będzie obecny trener 

bramkarzy, który zajmie się szkoleniem 

bramkarzy. 

 

Klub zapewnia : świetna zabawę, 

transport, wyżywienie, trzy treningi 

dziennie, opiekę dwóch opiekunów dla 

grupy powyżej 15 osób, nocleg w 

pokojach z łazienkami, dodatkowe 

dożywianie: karotki, banany, magnez i 

wodę dla uczestników obozu, dostęp do 

stołów pingpongowych, organizację czasu 

wolnego i opiekę medyczną. 

 

 

Prosimy zapoznać się z regulaminem obozu 

zamieszczonym na stronie klubu 

Serdecznie Zapraszamy  

Szkoła Futbolu  


