
Obóz tenisowy w Pobierowie nad Bałtykiem 

Długość turnusu: 11 dni na miejscu 

Wiek:  7 - 11 lat; 12 - 18 lat 

Terminy:  3 lipca – 13 lipca 2022 

     

 

 

Lokalizacja 

Pobierowo należy do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem. Otoczone jest 
nadmorskimi lasami brzozowo-sosnowymi, dzięki czemu posiada swój wyjątkowy klimat. Jednak największą 

atrakcję stanowi rozległa piaszczysta plaża, która jest miejscem słonecznych kąpieli morskich w sezonie letnim. 
 
Ośrodek 

Camp Tenis Travel – Pobierowo to obiekt o wysokim standardzie, położony 200 m od morza, blisko głównego 
deptaku Pobierowa. Do dyspozycji obozowiczów jest nowoczesny kompleks sportowy, który oferuje: 5 
profesjonalnych, oświetlonych kortów tenisowych o sztucznej nawierzchni, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, 
boisko do koszykówki i siatkówki, skate park oraz nowoczesną, wielofunkcyjną halę sportową.  
Zakwaterowanie uczestników w budynku hotelowym w pokojach 3, 4-osobowych o wysokim standardzie lub w 
komfortowych domkach 6-osobowych z łazienkami oraz TV. Wszystkim uczestnikom obozu serwowane będą trzy 
posiłki dziennie oraz podwieczorek – śniadanie i kolacja w formie bufetu szwedzkiego. 
 
Tenis 

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

przywiązujemy do szkolenia tenisowego. 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, 

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

ukierunkowanych na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, konkursach sprawnościowych, grach i zabawach. 

Chętni będą mogli wziąć udział w rozgrywce paintballowej. 

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- dla każdej grupy jest przypisany 
wychowawca oraz trener co gwarantuje zawsze najlepszą opiekę oraz bezpieczeństwo niezależnie od tego jak 

liczna jest grupa obozowiczów.  

Cena 2592 zł / 11 dniowy turnus 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, opiekę medyczną, opiekę ratownika, 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 


