
TERMIN
21.06 - 01.07.2019 (11 dni, 25 miejsc)

W SKRÓCIE W SKRÓCIE

DODATKOWO: Nauka latania DRONAMI, budowanie robotów - 
zgodnych z LEGO-MS, zajęcia na TRICKBOARDZIE, ŻONGLOWANIE, 
BASEBALL, FREESBIE, PIŁKA NOŻNA, ROWERY, ZUMBA, SURVIVAL 
(wspinanie, tyrolka), STRZELANIE (pistolet, karabin, łuk), PIERWSZA 
POMOC, BASEN, PAINTBALL, QUADY, SPŁYW PONTONEM, OGNISKA, 
DYSKOTEKI, GRY TERENOWE, TURNIEJ MIAST I WIELE INNYCH.

TENIS: 2H dziennie treningu tenisowego

UCZESTNICY
w wieku 7 – 13 lat i 14 – 19 lat - na każdym poziomie zaawansowania 

(również zaczynający grę w tenisa)

OBÓZ TENISOWO - SPORTOWY

ALOHA TENIS

CAMP 2019

21
CZERWCA

01
LIPCAod do



ALOHA TENIS CAMP
CENA

1850zł - dla członków klubu
1990zł - dla pozostałych uczestników 

PŁATNOŚĆ W 3 RATACH:
I RATA - 450zł lub 590zł po rezerwacji
II RATA - 700zł płatna do końca maja
III RATA - 700zł płatna do 15 czerwca
(raty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w obozie) 

DOJAZD

OPIEKA

Priorytetem na naszych obozach jest bezpieczeństwo Państwa pociech. 
Uczestnicy Aloha Tenis Camp będą pod opieką doświadczonej i 
wykwali�kowanej kadry pedagogicznej. Aby zapewnić najwyższe 
bezpieczeństwo podczas naszych obozów na jednego opiekuna 
przypada maksymalnie 10 uczestników niezależnie od ilości wszystkich 
obozowiczów. Podczas wszystkich zajęć na wodzie oprócz opiekuna 
obecny jest ratownik. Uczestnikom gwarantowana jest również opieka 
medyczna w punkcie medycznym ośrodka.
Kierownik obozu: Bartłomiej Chodyra – wykształcenie pedagogiczne 
(absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki 
Wrocławskiej), trener tenisa ziemnego, kwali�kowany kierownik obozów, 
instruktor odnowy biologicznej, instruktor narciarstwa alpejskiego.

Autokar z Bolesławca, Legnicy, Wrocławia, Katowic, Krakowa.

CENA ZAWIERA
10 noclegów, wyżywienie 3x dziennie + podwieczorek, opiekę kadry 
pedagogicznej, szkolenie tenisowe 2h dziennie, realizację 
obszernego programu sportowo – rekreacyjnego oraz udział w 
turniejach i zawodach, korzystanie z wszelkich atrakcji ośrodka, 
opiekę ratownika, opiekę medyczną, ubezpieczenie NNW, dojazd w 
obie strony, gadżety Klubu Aloha.



MIEJSCE
Aloha Tenis Camp odbędzie się w Muszynie, 
miejscowości uzdrowiskowej w Beskidzie Sądeckim, 
niedaleko Krynicy Górskiej. Położona w kotlinie na terenie 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego stanowiwspaniałą 
bazę wypadową do oraganizacji wycieczek pieszych i 
rowerowych. Muszyna posiada status uzdrowiska co wiąże 
się z dostępem do wielu bezpłatnych pijalni wód 
mineralnych.

OŚRODEK
Zakwaterowanie w budynku hotelowym w pokojach 3, 4 
osobowych z łazienką i telewizorem lub studio 2+4 z łazienką. 
Wszyscy uczestnicy Aloha Tenis Camp będą otrzymywać 3 
posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolację a także podwieczorek) 
w jadalni znajdującej się na terenie ośrodka. Aloha Tenis Camp 
odbędzie się w jednym z nielicznych w Polsce ośrodku 
aktywnego wypoczynku o tak bogatym zapleczu. W skład 
obiektu wchodzą: 9 kortów tenisowych, 2 boiska wielofunkcyjne 
ze sztucznej trawy, boisko do siatkówki plażowej,boisko do piłki 
nożnej, otwarty basen, strzelnica, tor do jazdy na quadach, pole 
do gry w pain tballa, most tybetański, wieże do zjazdu na linie 
oraz wiele innych atrakcji (bilard, stoły do tenisa stołowego, darty, 
piłkarzyki, automaty do gier zręcznościowych, grilowisko, 
dyskoteka, fragment parku linowego do zajęć na wysokościach). 
Obiekt jest bezpieczny: ogrodzony i położony z dala od 
ruchliwych ulic i dróg oraz strzeżony i monitorowany 24h.



CO BĘDZIEMY ROBIĆ?
TENIS:
Aloha Tenis Camp jest obozem na, którym przywiązujemy szczególną uwagę do szkolenia 
tenisowego. Dlatego też dla każdego uczestnika przewidzieliśmy 2 godziny dziennie treningu 
tenisowego (pierwszy trening przed południem i drugi trening popołudniu). Wszystkie zajęcia 
będą prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy stosują nowoczesny i profesjonalny 
model szkoleniowy zgodny z wytycznymi Akademii Tenisa (www.akademiatenisa.org). Zajęcia 
będą prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania w najlepiej dopasowanych 
grupachze względu na wiek i umiejętności. Dla zaczynających przygodę z tenisem mamy 
przygotowany programPlay&Stay skonstruowany przez Międzynarodową Federację Tenisa (ITF), 
aby jak najszybciej czerpać przyjemność z gry na korcie.

PROGRAM SPORTOWO - REKREACYJNY*:
Poza treningami tenisa ziemnego uczestnicy Aloha Tenis Camp będą spędzać aktywnie cały dzień. 
Nasi trenerzy zorganizują:
1) Rozgrywki w baseball, ultimate freesbie, piłkę nożną, siatkówkę plażową, badmintona
2) Wycieczki rowerowe w urozmaiconym terenie górskim
3) Zajęcia ogólnorozwojowe (poprawa siły i szybkości, ćwiczenia w terenie)
4) Zajęcia survivalowe (budowa wieży, most tybetański, tyrolka, wspinanie po specjalnie 
przygotowanym drzewie)
5) Strzelanie (strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicy polowej - karabin i pistolet - do tarczy 
i do celów ruchomych oraz strzelanie z łuku) Pod opieką wykfali�kowanych instruktorów.
6) Pierwsza pomoc (podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy (złamania, krwotoki, 
reanimacja, pierwsza pomoc o�arom wypadków, pierwsza pomoc w górach, zasłabnięcia, zasady 
wzywania pomocy, ćwiczenia na fantomie)
7) Tracking i orientering (wyprawa na skałki korytem rzeki, nauka czytania mapy, posługiwanie się 
kompasem, bieg na orientację, podchody)
8) Korzystanie z basenów kąpielowych (basen na terenie ośrodka dostępny bez ograniczeń)

PAKIET DODATKOWO PŁATNY: (150zł)
1) Paintball (dla osób powyżej 10 roku życia - ok. 200 kulek—gra ze scenariuszem)
2) Quady (jazda na quadach na specjalnie przygotowanym torze)
3) 3,5 godzinny spływ pontonem po rzece Poprad (dla uczestników powyżej 10 roku życia) Cały 
czas uczestnicy mogą korzystać z bazy ośrodka: m.in.. stołów do tenisa stołowego, biladra, 
piłkarzyków, darta oraz sali gier.
* niektóre zajęcia zależne od warunków atmosferycznych i stanu wody w rzece.

PROGRAM ROZRYWKOWY:
Po każdym aktywnym dniu uczestnicy Aloha Tenis Camp będą mogli wziąć udział w programie 
przygotowanym przez animatorów: ogniska i grillowanie, dyskoteki, zabawy integracyjne i 
konkursy, kino (projekcje �lmów na otwartym powietrzu), gry i zagadki terenowe, czy wirtualne 
turnieje tenisa na konsoli.

TURNIEJE I ZAWODY
Podczas obozu zostanie rozegrany turniej tenisa ziemnego – Aloha Tenis Camp Cup oraz zawody w 
licznych dyscyplinach. Zwycięzcy otrzymają wspaniałe nagrody: puchary i dyplomy, a pozostali
uczestnicy pamiątkowy upominek.


