
Obóz tenisowy w Harasiukach 

Długość turnusu: 11 dni na miejscu 

Wiek: 7 - 11 lat; 12 - 18 lat 

Terminy :  6 lipca - 16 lipca 2021 

 

 

 

Lokalizacja 

Harasiuki to miejscowość leżąca na słonecznym południu Polski w Puszczy Solskiej na skraju Roztocza, niedaleko 
Perły Renesansu – Zamościa. W bezpośrednim sąsiedztwie przepływa jedna z najczystszych i najcieplejszych rzek 

w Polsce - Tanew.  

Ośrodek 

Camp Tenis Travel Harasiuki – jedyny taki ośrodek w Polsce! Posiadając 9 profesjonalnych kortów tenisowych, 

uznawany jest na najlepszy camp tenisowy dla dzieci i młodzieży. Ośrodek położony na kilkuhektarowym terenie, 

w otoczeniu zieleni, usytuowany jest nad brzegiem rzeki Tanew z bezpośrednim dostępem do plaży. 

Niewątpliwym atutem tego miejsca jest niespotykanie bogaty kompleks sportowo-rekreacyjny. Ośrodek 

dysponuje również salą konferencyjną, zadaszonym miejscem na ognisko, a także „Krainą Gier”, w której 

znajdują się cztery stanowiska xbox kinect. 

Do dyspozycji Uczestników są odnowione 5, 6-osobowe murowane z łazienkami. Wszystkim uczestnikom obozu 

serwowane będą trzy posiłki dziennie oraz podwieczorek. 

Tenis 

Na wszystkich obozach organizowanych przez Biuro Turystyki Tenisowej - Tenis Travel szczególną uwagę 

przywiązujemy do szkolenia tenisowego. W Harasiukach dla każdego obozowicza przewidziane są 3 godziny 

treningu tenisa dziennie, w niewielkich grupach, maksymalnie 5-osobowych (jeden trening przed południem, 

drugi trening po południu).  

Nowoczesny i przemyślany system szkoleniowy Tenis Travel, profesjonalny dobór sprzętu i metodyki nauczania, 

gwarantują szybsze postępy w grze niż w przypadku tradycyjnych, przestarzałych metod nauczania tenisa.  

Szkolenie prowadzone będzie na wszystkich poziomach zaawansowania w starannie dopasowanych grupach pod 

względem umiejętności i wieku: 

 ABC Tenisa – program dla początkujących 

 Szkolenie dla średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych 

 Jeszcze więcej tenisa  - Osobom, dla których dwa treningi dziennie to za mało, proponujemy dodatkowy, 

wieczorny trening pod okiem trenera w grupie 4-osobowej w dodatkowym pakiecie Tenis MAX.  

 
 
 
 
 
 



Zajęcia sportowo – rekreacyjne 

Poza treningami tenisa ziemnego, obozowicze aktywnie spędzą dzień, uczestnicząc w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych. Wychowawcy zorganizują rozgrywki zespołowe, takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

frisbee ultimate, podczas których będzie panować przyjazna, sportowa atmosfera. Będą również uczestniczyć w 

zajęciach ukierunkowanych na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, konkursach sprawnościowych, grach i 

zabawach.  

Program rozrywkowy 

Po aktywnie spędzonym dniu, uczestnicy obozu wezmą udział w programie wieczornym przygotowanym przez 

animatorów: dyskoteki, konkursy, gry i zabawy integracyjne, a także zabawy terenowe. W sali kinowej odbędą się 

projekcje wyselekcjonowanych filmów.  

Zawody i turnieje 

W celu wskrzeszenia ducha sportowej rywalizacji, uczestnicy będą brać udział w licznych zawodach: turniej tenisa 

ziemnego „Tenis Travel Championship”, turniej tenisa stołowego, badmintona, a także zawody strzeleckie. Na 

zwycięzców czekać będą wspaniałe nagrody: puchary i medale.  

Opieka 

Niezmiernie istotną kwestią jest dla nas bezpieczeństwo Państwa pociech. Nad bezpieczeństwem uczestników 

czuwać będzie doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna zgodnie ze stosowaną przez nas zasadą „8-

1” (na jednego opiekuna przypada maksymalnie 8 podopiecznych), co gwarantuje zawsze najlepszą opiekę oraz 

bezpieczeństwo niezależnie od tego jak liczna jest grupa obozowiczów.  

Cena:  1999zł / 11 dniowy turnusu obejmuje : 

Zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie 4 x dziennie, opiekę kadry pedagogicznej, szkolenie tenisowe 3 
godziny dziennie w grupach maksymalnie 5-osobowych, realizację bogatego programu sportowo – rekreacyjnego 
oraz rozrywkowego, udział w turniejach, korzystanie z wszelkich dostępnych atrakcji ośrodka (m.in.: boisk 
sportowych, basenu, Driving Range, Putting Green, Krainy Gier, strzelnic), opiekę medyczną, ubezpieczenie 
NNW, VAT. Zapewniamy sprzęt sportowy (także rakiety tenisowe dla uczestników) i rekreacyjny.  

Rabat stałego klienta  
Rabat dla uczestników minimum jednej imprezy organizowanej przez Tenis Travel – 50 zł 

 

Dojazd 

Proponujemy Państwu dwie opcje dojazdu: 

1. Dojazd na obóz we własnym zakresie. 

2. Dojazd z opiekunem (za dodatkową opłatą) organizowany przez Biuro,  

z największych miast w całej Polsce! 

    Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy! 

Tenis Travel – Biuro Turystyki Tenisowej 
Ul. Nowodworska 27a/509, Warszawa 

690 004 111 
info@obozytenisowe.pl 
www.obozytenisowe.pl 


