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ZGRUPOWANIE

"NIE

MA

NIC

PIŁKARSKIE

ŁATWIEJSZEGO

NIŻ

Szanowni Państwo,

BYĆ

NIC

mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę
Zgrupowania Piłkarskiego, zlokalizowanego w
miejscowości Zielonka, nieopodal miasta
stołecznego Warszawa (15 km od centrum).
Naszym zdaniem prezentowana oferta w pełni
sprosta Państwa oczekiwaniom a przede
wszystkim odciąży z obowiązku samodzielnej
organizacji zgrupowań dla swoich zespołów.
Zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele
obowiązków niesie za sobą praca z zespołem, czy
zarządzanie klubem, dlatego postanowiliśmy
wyjść Państwu z pomocą, tworząc kompleksową
ofertę, w pełni odpowiadającą wymaganiom i
potrzebom ambitnego Klubu Piłkarskiego.
Opracowując naszą propozycję staramy się
połączyć wszystkie niezbędne elementy
zgrupowania, z kwestiami rozwoju osobistego
zawodnika, dając równocześnie możliwość
zabawy i edukacji.

ZAJĘTYM

I

TRUDNIEJSZEGO
BYĆ

NIŻ

EFEKTYWNYM."

Z

NAMI,

BĄDŹ

EFEKTYWNY.

Odpowiednia baza sportowo/hotelowa, interesujący
sparingpartnerzy tacy jak np. Legia, Escola
(Barcelona), Polonia etc., a także atrakcyjne
elementy pozasportowe, takie jak np. dedykowany
trening motoryczny, prelekcja na temat kariery
sportowca., wizyta w Muzeum Powstania
Warszawskiego, czy zwiedzanie stadionu Legii i
idąca za tym możliwość poznania ekstraklasy od
kuchni, tworzą unikalny i atrakcyjny charakter
naszej oferty. Podzielonej na trzy dogodne pakiety:
Basic, Silver i Gold (str. 11).
Odciążając, pozwalamy Państwu w spokoju
skoncentrować się na drodze do mistrzostwa.
Jesteśmy doświadczonym organizatorem wyjazdów
sportowych, rekreacyjnych z ciekawą ofertą i
pokaźną historią udanych projektów.
Odpowiadamy za całościową organizację wyjazdów
i zgrupowań piłkarskich Klubu Sportowego
Akademia Młodego Piłkarza GOOL, współpracując
min. ze specjalistami od przygotowania
motorycznego, czy technicznego zawodników.
Przemawiają za nami bogate kontakty w
warszawskim środowisku piłkarskim i praktyka,
która to przesądza o naszym wspólnym sukcesie,
którym będzie Państwa zgrupowanie.
Proponujemy Państwu pobyt 5 dniowy
(niedziela-sobota) w miesiącach lipiec i sierpień.
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SPORTOWEWYJAZDY.PL
Jako doświadczony organizator wyjazdów
sportowych. staramy się przygotowywać
kompleksową i wyjątkową ofertę aktywnego
spędzania czasu dla dzieci i młodzieży. Łączymy
w sobie wiedzę fachowców sportowych, a także
rozrywkę powiązaną z niezapomnianymi
przeżyciami. Dla naszych młodych
podopiecznych mamy zawsze przygotowaną
potężną porcję atrakcji, na każdą okazję.
Nasze wyjazdy to wspaniała okazja do integracji z
rówieśnikami a aktywność sportowa wpływa
pozytywnie na zdrowie i dobre samopoczucie
naszych podopiecznych.
Destynacje naszych obozów i wycieczek staranie
dobieramy pod kątem bazy sportowej, atrakcji i
jakości zakwaterowania.
Wszystko po to, by stworzyć najlepsze warunki do
WSPÓLNEJ SPORTOWEJ ZABAWY.

“KLUCZEM

NIE

JEST

WYKORZYSTYWANIE
CZASU,
ALE

JEGO

INWESTOWANIE.

Nasza oferta skierowana jest dla chłopców i
dziewczynek w wieku od 7 do 16 lat.
Czasami jednak wychodzimy poza schemat.
Organizujemy także obozy rodzinne, w których
mogą uczestniczyć rodzice. To wspaniała okazja
do spędzenia wakacji z dzieckiem w ciekawej i
oryginalnej formule.
Dostarczamy ogromne porcje frajdy wszystkim.
Dla chcących spędzić czas w mieście
proponujemy półkolonie i urodziny,
a pragnącym poznawania nowych miejsc
polecamy obozy, wycieczki i zielone szkoły.

NASI PARTNERZY
Posiadamy bogate relacje partnerskie z klubami
sportowymi i pośredniczymy w organizacji
zgrupowań, czy obozów piłkarskich
wymienionych podmiotów :
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BAZA SPORTOWO-HOTELOWA
Hotel Trylogia dysponuje bazą noclegową o wysokim
standardzie, boiskiem trawiastym, gabinetem
odnowy biologicznej oraz rozległym terenem
rekreacyjnym.
Posiadamy kilkuletnie doświadczenie
w kompleksowej obsłudze zgrupowań oraz pobytów
zespołów piłkarskich z Polski i zagranicy.
Referencje od min.: Reprezentacji Polski U-20,
Lechii Gdańsk, Górnika Zabrze, Rubin Kazań
czy Reprezentacji Francji Kobiet.

ZAPEWNIAMY
nocleg w pokojach 2 oraz 3 -osobowych
śniadanie w formie bufetu
obiad serwowany zupa + danie główne + napoje
kolacja serwowana przekąska ciepła + 4 przekąski
zimne+ napoje
sala na odprawy
hala namiotowa na zajęcia regeneracyjne /
rozciągające
boisko hotelowe
Miejsca parkingowe dla samochodów i autokarów

ZAPLECZE SPORTOWE
Boisko piłkarskie trawiaste (80 x 65 m)
Bieżnia wokół boiska
Boisko piaszczyste do siatkówki plażowej
oraz badmintona
Rozległy teren rekreacyjny w sąsiedztwie
lasu
Sale szkoleniowe dogodne do organizacji
odpraw przedmeczowych
Zaplecze techniczne: pralnia, suszarnia,
przechowalnia sprzętu sportowego
sauna fińska, grota solna, jacuzzi, studnia
lodowa
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ZDJĘCIA OBIEKTU /
LOKALIZACJA
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MECZE SPARINGOWE
Dzięki licznym kontaktom sportowym i obecności w piłkarskim środowisku, jesteśmy w stanie
zorganizować Państwu atrakcyjnych sparing partnerów, aranżując wspomniane mecze.
Mnogość potencjalnych zespołów powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom, oferując
rozwiązania w danej sytuacji optymalne.
Pomożemy Państwu wybrać rywala odpowiedniego pod plan zgrupowania i pożądany efekt.

PRZYKŁADOWI SPARINGPARTNERZY

Legia Warszawa
Escola Varsovia
(Barcelona)
Polonia Warszawa
Hutnik Warszawa
Legionovia Legionowo
Mazur Radzymin
Bug Wyszków

Agrykola Warszawa
MKS Piaseczno
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Start Otwock
Ząbkovia Ząbki
Znicz Pruszków

KS Łomianki
Mazovia Mińsk Mazowiecki
Victoria Sulejówek
Ursus Warszawa
KS Przyszłość Włochy
Mazur Karczew
Żyrardowianka Żyrardów

RELACJE
Aglomeracja warszawska, jak i całe województwo mazowieckie dysponuje szerokim wachlarzem
klubów, mogących znaleźć się w gronie sparingpartnera Państwa drużyny.
Wieloletnie zaangażowanie w sport, pozwoliło nam zbudować w regionie, pokaźną siatkę partnerskich
relacji, dzięki temu, możemy sprostać Państwa oczekiwaniom w kwestii doboru odpowiedniego
partnera.
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ATRAKCJE FAKULTATYWNE
WIZYTA W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Oferujemy Państwa podopiecznym niezapomnianą i pouczającą wizytę w
muzeum Powstania Warszawskiego. Placówka dokumentuje
historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą
oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i
działalności Polskiego Państwa Podziemnego.
Stanowi hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę,
pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.
Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji,
poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny terror
komunistyczny i losy powstańców w PRL.
Muzeum wykorzystuje nowoczesne techniki audiowizualne, które nadają
wizycie niepowtarzalny charakter i są bardzo przydatne w dotarciu do jednego
z głównych jego adresatów, jakim jest młodzież, pozwalają także w sposób
inspirujący opowiadać o historii i patriotyzmie.
WIZYTA W CENTRUM KOPERNIKA

Centrum nauki Kopernik znajduje się przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20 w Warszawie, celem instytucji jest rozwijanie
nauki, współpraca z naukowcami i nauczycielami, a do jej misji
należy także inspirowanie do obserwacji, doświadczania,
zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi

"EKSTRAKLASA OD KUCHNI"
ZWIEDZANIE STADIONU LEGII WARSZAWA

Proponujemy Państwu niezapominaną wycieczkę po stadionie
Legii Warszawa. Deyna, Brychczy, Pisz, Boruc, pasja, duma,
waleczność, emocje, kibice, dzięki nam młodzi zawodnicy zobaczą
gdzie tworzy się historia. Dowiecie się min.: z kim reprezentacja
Polski rozegrała pierwszy mecz eliminacji Mistrzostw Świata? Kiedy
w Polsce rozegrano pierwszy mecz Piłkarskiego Pucharu Europy
Mistrzów Krajowych? Przekonacie się, dlaczego stadion Legii jest
warty wizyty nie tylko podczas meczu.
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LASER TAG „LASEROWY PAINTBALL”

Znany też jako „laserowy paintball” – to bezbolesna gra
symulująca pole walki w której może wziąć udział praktycznie
każdy bez względu na wiek i predyspozycje. Jest to gra
grupowa, zalecana wielkość grupy do gry to 6+ osób. Klasyczne
kulki zastępuje tutaj bezpieczna fala podczerwieni emitowana z
karabinu, czujniki trafień oraz oprogramowanie kontrolujące grę
i generujące statystyki z rozgrywek.
Liczy się celność, szybkość ale także strategia zespołowa!
Jest to doskonały pomysł na spędzenie wolnego czasu z
przyjaciółmi w atmosferze współzawodnictwa, zespołowy teambuilding

WIZYTA W WARSZAWSKIM ZOO

Warszawskie Zoo to jeden z największych terenów zielonych
Warszawy. Wśród jego mieszkańców znajduje się wiele gatunków
egzotycznych, w tym takich, których próżno by szukać w innych
ogrodach zoologicznych w Polsce. Zoo otwarte jest cały rok, przez
7 dni w tygodniu. Jedną z popularniejszych atrakcji, zwłaszcza
wśród najmłodszych odwiedzających, jest karmienie fok i
pingwinów.

BASEN MIEJSKIE CENTRUM SPORTU W ZĄBKACH

Proponujemy Państwu wizytę na okolicznym basenie,
zlokalizowanym w pobliskiej miejscowości Ząbki
- Pływalnia oferuje państwu min. basen sportowy o długości 25 m,
szerokość - 16 m i głębokość - 1,3 m - 2 m. Basen Rekreacyjny o
głębokości od 0,90 cm do 1,2 m\, a także brodzik 0,30 cm.
W trakcie wizyty na pływalni MCS Ząbki istnieje możliwość
przeprowadzenia treningu pływackiego jak i spędzenie tego czasu
w formie typowo rekreacyjnej.
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NASZA KADRA
Chcemy zaproponować Państwu optymalne warunki, dlatego zdecydowaliśmy
się nawiązać współpracę z fachowcami, odpowiednio dobranymi pod kątem
optymalizacji treningu i zintensyfikowania rozwoju młodych zawodników.
Dbamy o odpowiednie kwalifikacje kadry trenerskiej, wychodząc naprzeciw
Państwa oczekiwaniom. Dlatego możemy Państwu zaoferować dodatkowe
jednostki treningowe, prowdzone prez naszych doświadczonych specjalistów.

TOMASZ GRUDŹIŃSKI

TOMASZ SOKOŁOWSKI

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie.
Instruktor kulturystyki / trener personalny
Instruktor pływania
Trener PZPN A
Aktualnie trener przygotowania motorycznego
Legia II Warszawa , koordynator przygotowania
motorycznego Akademii Piłkarskiej Legii
Warszawa.
Największe sukcesy:
- Mistrzostwo Polski U15 - 2009
- Mistrzostwa Polski U18/U19 - 2013 / 2015 / 2016 /
2017
- Mistrzostwo Młodej Ekstraklasy 2013
- Mistrzostwo Polski U-17 2019
Tomasz Grudziński prowadzi kompleksowe
dodatkowe treningi motoryczne dla piłkarzy
nożnych, treningi personalne, treningi bramkarskie,
oceny i testy piłkarzy pod względem motorycznym,
szkolenia z zakresu przygotowania motorycznego
dzieci i młodzieży. Tomasz Grudziński jest jednym
z założycieli projektu Goldkeepers, który prowadzi
razem Arkadiuszem Onyszko i Maciejem Kowalem

Tomasz Sokołowski wyróżniał się spośród polskich
piłkarzy wyszkoleniem technicznym, a także
bramkami strzelanymi z dużej odległości,
zdobywanymi zarówno w lidze, jak i europejskich
pucharach. Znany ze swojej uniwersalności, mógł
grać na obu stronach pomocy, a także jako
rozgrywający
Posiada licencję trenerską II klasy w Polsce
i licencję UEFA klasy A.
Pracował jako trener w Akademii Piłkarskiej KP
Legia, prowadził drużynę rocznika 1996.
Od grudnia 2015 do maja 2016 prowadził III Ligową
drużynę grupy: podlasko-warmińskomazurskiej: Sokół Ostróda
19 września 2016, został ogłoszony nowym
trenerem Mazowsza Grójec.
W reprezentacji Polski Sokołowski
rozegrał 12 meczów i strzelił 1 gola.

Specjalista w dziedzinie treningu techniki
i treningu strzeleckiego

Specjalista od przygotowania motorycznego
trener bramkarzy

DOMINIK JAROSZ

Specjalista w dziedzinie skautingu
i menadżer piłkarski

Aktualnie tworzy Unidos Football Agency,
wcześniej Sportmar Mariusz Piekarski,
Pracował jako Szef Rekrutacji Akademii Lecha
Poznań, w Agencji QFactor,Legii
Warszawa,PZPN,Dundee Utd.
W międzyczasie odbywał liczne staże trenerskie.
Lista klubów, w których gościł, jest imponująca.
To min.: Athletic Bilbao, Hannover 96, Aston Villa,
Middlesbrough, Fulham czy Real Sociedad
Posiada Certyfikat Trener UEFA B
Dominik Jarosz przeprowadzi merytoryczną
prelekcję/wykład nt. skautingu i dokona oceny
możliwości piłkarskich drużyn
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FAKULTATYWNE JEDNOSTKI TRENINGOWE

TRENING MOTORYCZNY - TOMASZ GRUDZIŃSKI

Trening ogólnorozwojowy to trening mający na celu poprawę formy
sportowej i zdrowia zawodnika. Jego istotą jest nie tylko rozwój
fizyczny sportowca, wzrost jego siły, wydolności i szeroko
rozumianej sprawności, ale też prewencja kontuzji i niechcianych
urazów.
Trening ogólnorozwojowy i motoryczny został doceniony przez
wielu profesjonalnych sportowców i zawodników różnorodnych
dyscyplin, w tym także zawodowych tenisistów i tenisistek. Nie jest
jednak przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów. W treningach
amatorskich lub w treningu dzieci stanowi równie ważny element
co trening głównej dyscypliny. Pozwala na rozwój motoryczny,
poprawę podstawowych funkcji ruchowych i wydolności. Trening
ten jest niezbędny w każdej dyscyplinie sportowej, niezależnie od
wieku i stopnia zaawansowania sportowca.
- Trening motoryczny to trening mający na celu poprawę formy
sportowej i zdrowia sportowca, pacjenta. Stanowi on podstawę
bezpiecznego uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, przekłada
się na efektywność treningów, pomaga osiągać lepsze wyniki.
W celu indywidualnego opracowania planu treningowego
dostosowania do potrzeb sportowca, pacjenta w pierwszym etapie
przeprowadzany jest test układu ruchu i zdolności motorycznych.
- Trener motoryczny pracując z sportowcem lub pacjentem skupia
się na poprawie takich cech jak: szybkość, siła, zwinność, gibkość,
skoczność, koordynacja, stabilność, dzięki czemu taki trening
bezpośrednio przekłada się na formę sportowca, pacjenta oraz na
osiągane wyniki w uprawianej dyscypliny.

TRENING BRAMKARSKI - TOMASZ GRUDZIŃSKI

Trening bramkarski to podstawowy element bramkarskiego
rzemiosła. Właśnie podczas wykonywania ćwiczeń bramkarz
nabywa i kształtuje różnorakie umiejętności niezbędne podczas
meczu. Zajęcia zgodnie ze swoją filozofią i wizją treningu
bramkarskiego prowadzi doświadczony reprezentacyjny bramkarz i
trener Arkadiusz Onyszko

WZMOCNIJ FORMĘ,
SIŁĘ I KONDYCJĘ

TRENING STRZELECKI - TOMASZ SOKOŁOWSKI

Możemy zaoferować Państwu przeprowadzenie autorskiego treningu
strzeleckiego, opracowanego przez byłego zawodnika ligowego, reprezentanta
Polski, a aktualnie trenera piłkarskiego, Tomasza Sokołowskiego. Specjalnie
przygotowany program, zawierający odpowiednie dobrane ćwiczenia pod daną
grupę treningową, gwarantują sukces. a zawodowe doświadczenie naszego
specjalisty będzie dodatkowym atutem dla młodych zawodników.
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FAKULTATYWNE ZAJĘCIA DODATKOWE

HERBATKA Z PROFESJONALISTĄ

Z myślą o przyszłych gwiazdach naszej reprezentacji,
zorganizujemy
pouczające spotkanie z zawodnikiem mającym
ekstraklasowe doświadczenie.
Zaprosimy na zgrupowanie byłego zawodowca, który w
nieformalnej atmosferze, przy herbacie, opowie o blaskach i
cieniach zawodu piłkarza. Uważamy, że doświadczenie
wyniesionym z boiska i refleksje płynące z perspektywy
czasu, mogą być niezwykle cenna lekcją dla młodych
zawodników. Zależy nam by w trakcie dyskusji dojść do
wyszczególnienia elementów na które przede wszystkim
należy zwrócić uwagę i co decyduje do końcowym sukcesie.
Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną na świecie, co
powoduje, że osiągnięcie sukcesu przychodzi nielicznym,
dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić odpowiednią osobę,
która na swoim przykładzie, przedstawi najważniejsze
aspekty zawodu piłkarza i dzięki temu uda nam się
przedstawić swoisty
know-how, dotyczący drogi na szczyt.
- Przy okazji naszych poprzednich imprez, odwiedzali nas
min.: Piotr Świerczewski, Tomasz Sokołowski, Tomasz Kłos,
Jakub Rzeźniczak.

MOŻE E-SPORT ?

Idąc naprzeciw oczekiwaniom młodych zawodników,
postanowiliśmy w przerwie między treningami,
zaproponować Państwu ciekawy element zgrupowania,
zawierający w sobie rywalizację i pozwalający na
odreagowanie w duchu piłki nożnej. Zorganizujemy
zawodnikom mistrzostwa e-sportowe w grę Fifa 19 i z
pośród uczestników wyłonimy zwycięzców, których
nagrodzimy symbolicznymi nagrodami i statuetkami.
Wierzymy, że będzie to ciekawa atrakcja pozwalająca na
lepsze zrozumienie gry z perspektywy rozgrywki
wirtualnej.

Marcin Żewłakow

Jakub Rzeźniczak

Igor Lewczuk

Tomasz Sokołowski

Jacek Magiera

Tomasz Kłos

Piotr Świerczewski

Michał Żewłakow

Grzegorz Szamotulski

JESTEŚ TYM CO JESZ...

Oferujemy Państwa podopiecznym konsultacje z
dietetykiem i przeprowadzenie pomiarów składu
ciała. BMI - wskaźnik masy ciała, biorący pod uwagę
wzrost
i masę ciała.
Zawartości tkanki tłuszczowej w % i kg. Zawartości
masy beztłuszczowej, w tym masy mięśniowej,
kostnej i wody w organizmie (pokazuje poziom
nawodnienia organizmu).
Wiek metaboliczny pokazujący ogólną kondycje
metaboliczną organizmu i tempo przemiany.
Po każdym pomiarze szczegółowo omawiamy
wszystkie wyniki każdej osobie oraz odpowiadamy
na pytania związane z żywieniem. Przygotujemy
plan dietetyczny pod wybrane grupy zawodników.
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WYBRANE REALIZACJE

UKS LECHIA DZIERŻONIÓW

ORŁY OCHOTA
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PODSUMOWANIE OFERTY
Mając na uwadze Państwa wymagania i możliwości, przygotowaliśmy ofertę w trzech wariantach cenowych,
podzieloną na dogodne pakiety : Basic, Silver i Gold.
Oferta przewiduje 1 pobyt gratisowy dla trenera na 15 zadeklarowanych uczestników.

PAKIET
BASIC

1100 PLN /OS.

Cena zawiera: 7 dniowy pobyt w Hotelu Trylogia

- nocleg w pokojach 2-osobowych
- specjalna dieta przygotowana pod młodych
sportowców (śniadanie, obiad, kolacja)
- woda dla zawodników
- 2 treningi na boisku 2 x 1,5h
- sala odpraw i szatnia
- 2 mecze sparingowe
- 1 wycieczka na basen MCS w Ząbkach
- VOUCHER o wartości 300 pln na zakupy

PAKIET
SILVER
1300 PLN /0S
PAKIET
GOLD
1500 PLN/OS
PROPONOWANE TERMINY

CZERWIEC- SIERPIEŃ
7 dni,
od niedzieli do soboty

odzieży marki Joma, dla każdego z trenerów.
- spersonalizowane koszulki dla każdego
uczestnika z haftowanym logotypem i nazwą
na plecach

Cena zawiera: 7 dniowy pobyt w Hotelu Trylogia
PAKIET BASIC + 1 WYBRANA WYCIECZKA
ZORGANIZOWANA:
- wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
- zwiedzanie Stadionu Narodowego/ Legii Warszawa
- wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
- wizyta w Warszawskim ZOO i oprowadzanie z
przewodnikiem
- Kompletny dres marki Joma dla trenera ( 1 dres na 15
uczestników, gratis, z dowolnym nadrukiem)
Cena zawiera: 7 dniowy pobyt w Hotelu Trylogia
PAKIET BASIC + PAKIET SILVER
+ Treningi dedykowane i pozostałe atrakcje:
- Trening motoryczny, bramkarski i strzelecki
- Dietetyka,
- Scouting - ocena poszczególnych zawodników
- Herbatka z gwiazdą,
- Turniej e-sportowy FIFA 2019
- Podwójny bilet na dowolnie wybrany mecz Legii, dla
każdego z trenerów

Zgrupowanie rozpoczynamy obiadem a kończymy śniadaniem.
W czasie turnusu zapewniamy: 10 jednostek treningowych + 2 sparingi.
Liczmy, że oferta spotka się z pozytywnym odbiorem i znajdą Państwo,
odpowiedni Pakiet pod optymalne przygotowanie podopiecznych.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Premier Sport Jakub Szcześniak
ul. Przejazdowa 16b,
05-200 Wołomin
NIP: 1251636144
tel.: +48 666-111-774
adres e-mail: kontakt@pilkarskiewyjazdy.pl
Szczegółowych informacji udzielą Państwu:
1). Jakub Szcześniak
tel.: +48 600 553 556,
2).Tomasz Giler
tel.: +48 660 761 935
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