


Żelistrzewo

Żelistrzewo

Wieś kaszubska położona w województwie 
pomorskim, 3 kilometry od Pucka i Morza 

Bałtyckiego, a 30 kilometrów 
od Gdyni. 

Będzie to czwarty obóz FT w tym miejscu  
a 24-ty w historii Football Talents ☺

Żelistrzewo



Transport

Od wielu lat, tak jak i tym razem naszym
środkiem transportu będzie najwyższej

klasy autokar renomowanej firmy

Raf-Trans

Wyjazd nastąpi z Ursynowa we 
wczesnych godzinach porannych, a 

powrót w godzinach popołudniowych
również na Ursynów



Ośrodek Olimp

Ośrodek został zbudowany specjalnie pod kątem 
obozów piłkarskich dla dzieci. Na kilkuhektarowym, 

ogrodzonym terenie znajdują się murowany budynek 
mieszkalny, doskonale przygotowane trzy boiska

z naturalnej trawy, małe boisko ze sztuczną trawą, 
boisko do piłki nożnej plażowej, mały basen, labirynt 

zamek i szereg innych atrakcji skierowanych specjalnie 
dla dzieci w wieku szkoły podstawowej.

Ośrodek został zbudowany specjalnie pod kątem obozów piłkarskich
dla dzieci. Na kilkuhektarowym, ogrodzonym terenie znajdują się

murowany budynek mieszkalny, doskonale przygotowane trzy boiska
z naturalnej trawy, małe boisko ze sztuczną trawą, boisko do piłki
nożnej plażowej, mały basen, labirynt, zamek, plac zabaw i szereg
innych atrakcji skierowanych specjalnie dla dzieci w wieku szkoły

podstawowej.

Ośrodek OLIMP



Warunki mieszkalne

Zamieszkamy w 3, 4 i 5 – osobowych pokojach, z których część 
jest z łazienkami. 

Ośrodek liczy niespełna 100 miejsc i w całości zarezerwowany 
jest dla Football Talents! Dzięki temu nasi zawodnicy bezpiecznie

mogą przebywać na świeżym powietrzu przez dużą część dnia 
oraz bez ograniczeń korzystać ze wszystkich atrakcji ośrodka

Zamieszkamy w 3, 4 i 5 – osobowych pokojach, z 
których część jest z łazienkami. 

Ośrodek liczy 100 miejsc i w całości     
zarezerwowany jest dla Football Talents!
Dzięki temu nasi zawodnicy bezpiecznie

mogą przebywać na świeżym powietrzu przez 
większą część dnia oraz bez ograniczeń korzystać ze 

wszystkich atrakcji ośrodka

Warunki mieszkalne



Program obozu

Główną częścią obozu są treningi piłkarskie, oraz zapoznawanie 
się z innymi dyscyplinami sportu

Zapewniamy uczestnikom również zajęcia                       
edukacyjno – artystyczne.

Podczas obozów uczestnicy nabierają obycia z kamerą i 
mikrofonem

Główną częścią obozu będą treningi piłkarskie, oraz 
zapoznawanie się z innymi dyscyplinami sportu

Zapewnimy uczestnikom również szeroki wachlarz zajęć poza 
sportowych, w tym zajęcia edukacyjno – artystyczne.
Uczestnicy wcielą się w role aktorów i dziennikarzy, a 

kontakt z kamerą i mikrofonem będzie codziennością ☺

Program obozu



W planie mamy wyjazd na jedną/ dwie 
wycieczki autokarowe oraz regularne 
wyjazdy autokarem na plażę w Pucku. 

Miejsce wycieczek będzie zaplanowane bliżej 
terminu wyjazdu na obóz i będzie związane z 

obostrzeniami Covid-19

Wycieczki



WyżywienieWyżywienie

Wyżywienie zapewni nam miejscowa kuchnia w 
postaci trzech posiłków – śniadanie, dwu-
daniowy obiad i kolacja, oraz czwartego w 

formie gotowych do spożycia kanapek pomiędzy 
posiłkami



Wyżywienie
CENA: 2020 zł

• I rata (zaliczka bezzwrotna) 600 zł w terminie do 15.03.2021r.

• II rata 720 zł płatna w terminie do 15 maja 2021r. 

• III rata 700 zł płatna w terminie do 20 czerwca 2021r.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na więcej rat w zależności 
od indywidualnych potrzeb



Wyżywienie
Opłata zawiera:

• Przejazd autokarem
• Zakwaterowanie
• Wyżywienie zgodnie z 

normami
• Opiekę wykwalifikowanej 

kadry 24 godziny/dobę
• Dodatkowe atrakcje 

niespodzianki
• Wyjazdy na plażę

• Realizację programu szkolenia 
piłkarskiego

• Realizację programu 
edukacyjno – rekreacyjnego

• Rezerwację ośrodka na 
wyłączność

• Wycieczki
• Ubezpiecznie NNW 20 tys. Zł
• Organizację gier kontrolnych



Wyżywienie
Zapisy:

• Zapisy trwają do 15.03.2021 lub do wyczerpania miejsc
• Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
• Obóz zostanie zgłoszony do Kuratorium Oświaty, co jest 

gwarancją przeprowadzenia wypoczynku zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa



Wyżywienie
Regulamin płatności

1. Wpisanie na listę uczestników obozu Football Talents ważne jest tylko i 

wyłącznie jeśli zachowane są terminy płatności zaliczki oraz kolejnych rat.

2. Jeśli obóz nie odbędzie się z winy organizatora, organizator 
zwraca 100% opłaty.

3. Zaliczka za obóz Football Talents jest bezzwrotna.
4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zwrot kosztów ponoszonych przez 

opiekunów uczestnika wygląda następująco:
• Rezygnacja na 2 miesiące lub więcej przed dniem wyjazdu równa się z utratą zaliczki.
• Rezygnacja w okresie od 2 miesięcy do 14 dni przed dniem wyjazdu równa się z 

utratą 60% pełnej kwoty za obóz.
• Rezygnacja z wyjazdu w okresie 14 dni i mniej przed dniem wyjazdu równa się z 

utratą 80% pełnej kwoty za obóz.
5.  W razie dyscyplinarnego usunięcia uczestnika obozu w trakcie jego trwania,  

opłata za obóz nie jest zwracana.

PS. Każdą sytuację staramy się rozpatrywać indywidualnie 

Regulamin płatności



Wyżywienie
Opłaty prosimy kierować na konto:

Football Talents
Nr konta:

23 1050 1025 1000 0091 3415 8808

W tytule przelewów prosimy wpisać imię i nazwisko 
dziecka oraz „zaliczka”/ ”I rata” / „II rata” za obóz 

‚Żelistrzewo 2021’



Zapraszamy 


