
OBÓZ TENISOWY 
 

Akademia Kreatywnego wypoczynku organizuje obozy w  nowopowstałym obiekcie 

noclegowym położonym w urokliwym Puszczykowie, usytuowanym w otulinie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego w okolicy Poznania.  Nasze zakwaterowanie to 

kompleks dziewięciu komfortowych, murowanych, nowych domków z pełnym węzłem 

sanitarnym znajdujących się  na terenie obiektu sportowo- rekreacyjnego Sportoteka. Na 

dużym, ogrodzonym i bezpiecznym terenie wokół ośrodka znajdują się m.in. boiska do 

koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tor rolkowy, street workout, górka saneczkowa oraz plac 

zabaw.  Do dyspozycji obozowiczów jest nowoczesny kompleks sportowy, który oferuje 

cztery profesjonalne korty tenisowe zewnętrzne, trzy korty w hali, doskonale wyposażoną 

siłownię wraz z salą fitness pole do minigolfa a także miejsce na ognisko. 

Jeśli nie trzymałeś rakiety w ręku lub masz za sobą trochę czasu spędzonego na korcie – ten 

obóz jest dla Ciebie. Tenis to nie tylko piękny sport ale i sposób na zachowanie zdrowia i 

dobrej kondycji. Warto wiec złapać bakcyla i wybrać się na kort .W programie dwa treningi 

dziennie po 1,5 godziny prowadzone przez instruktorów tenisa. Na zakończenie turniej tenisa 

z nagrodami.  

 

 

Program 
 

• 5-6 osobowe grupy tenisowe 

• Aż 3 godziny treningu tenisa z trenerem codziennie 

• Profesjonalni trenerzy: najlepsi z najlepszych 

• Wieczorne sparingi przy sztucznym oświetleniu 

• Dużo rywalizacji, udział w profesjonalnym turnieju singlowym z nagrodami 

• Integracja na dzień dobry 

• Letnie kino z popcornem 

• Gry i zabawy teambuildingowe 

• Jazda na rolkach i deskorolce 

• Ping – pong 

• Gra w minigolfa 

• Ognisko z kiełbaskami 

• Sportowe gry i zabawy na terenie ośrodka 

• Kąpiele i zabawy - wyjazdy nad jezioro oraz na basen 

 

 

 

Program fakultatywny 
 
Park linowy Pyrland,  Laser tag -paintball laserowy. 
 

Zakwaterowanie 
 

Kompleks dziewięciu komfortowych, murowanych, nowych domków z pełnym węzłem 

sanitarnym znajdujących się  na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Sportoteka. Pokoje 

są 4 osobowe. 

 

 



 

 

 
Świadczenia 
 
Zakwaterowanie: 6 noclegów  
Wyżywienie:  3 posiłki dziennie oraz podwieczorek – śniadanie i kolacja w formie bufetu 

szwedzkiego serwowane w jadalni znajdującej się na terenie ośrodka. W przypadku diety 

dopłata 20 zł/os za każdą dobę pobytu. Napoje do posiłków oraz wodę lub sok 

ogólnodostępny dla uczestników. 

Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu  

Transport: dojazd własny 

Koszulki dla każdego uczestnika Akademii 

Ubezpieczenie NNW 

Całodobowa opieka wychowawców i instruktorów 

Realizacja programu łączącego wszystkie zajęcia tematyczne, zajęcia uzupełniające, gry i 

zabawy 

 

Uwagi praktyczne 
 
Program będzie zrealizowany w całości, a kolejność zajęć ustali kadra obozu w zależności od 

pogody i predyspozycji psychofizycznych uczestników. Cena nie obejmuje programu 

fakultatywnego. W dniach realizacji wycieczek nie ma zajęć programowych. 

WARTO ZABRAĆ: nieprzemakalna kurtka i ciepły sweter (lub polar), strój kąpielowy, co 

najmniej dwie pary butów sportowych, nakrycie głowy, okulary słoneczne, krem ochronny z 

filtrem, środek na kleszcze i komary. Należy również zabrać poprawnie wypełnioną kartę 

obozową, numer PESEL. 

Wszystkie zajęcia odbywać się będą z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i 

Dojazd własny: przyjazd w niedzielę w godz 9:00-11:00, wyjazd w sobotę nie później niż o 

godz. 13.00. 

 
Informacja o cenie 
 

Podana cena imprezy nie zawiera obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny - 2 PLN/os oraz 

Turystyczny Fundusz Pomocowy - 2 PLN/os. 


