PIŁKARSKI CAMP
21-23 września
Wronki
Po raz kolejny dzięki Football Academy trenerzy Bolton Wanderers F.C.
przeprowadzą profesjonalne treningi piłkarskie dla najmłodszych piłkarzy w
Polsce. Państwa dziecko będzie miało niepowtarzalną okazję
zaprezentowania swoich umiejętności ekspertom z Anglii. A wszystko to w
standardach wytyczanych przez Bolton Wanderers F.C.
Oprócz samych treningów uczestnicy będą mieli możliwość porównania
swoich piłkarskich wyników ze standardami obowiązującymi w Anglii.
Zapewniamy Państwa pociechom trzy dni pełne niezapomnianych piłkarskich
wrażeń.
Bolton Wanderers F.C. International Football Camp Polska Wronki 2012 to
profesjonalne treningi, fantastyczna zabawa oraz olbrzymia przygoda na
obiekcie najwyższej klasy.
Camp skierowany jest do dzieci z roczników 2005-2000, które podzielone
zostaną na trzy grupy wiekowe:

Liczba miejsc ograniczona do zaledwie 66!
Decyduje kolejność zgłoszeń!
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Camp odbędzie się w komfortowym kompleksie sportowym we
Wronkach niejednokrotnie wykorzystywanym przez reprezentację
narodową oraz kluby pokroju Manchester City, Glasgow Rangers, AZ
Alkmaar, Hertha Berlin czy drużyny polskiej ekstraklasy.
Uczestnicy zgrupowania zakwaterowani zostaną w hotelu OLYMPIC.
Zajęcia odbywać będą się na doskonale przygotowanych boiskach
wronieckiego obiektu.
Każdy uczestnik campu otrzyma certyfikat Bolton Wanderers F.C.
ukończenia kursu oraz inne pamiątki.
CENA: 429 PLN/osoba - wpłata do 31 lipca (obejmuje zakwaterowanie
w dniach 21-23 września, pełne wyżywienie, oraz udział w campie wraz
ze wszystkimi atrakcjami)
449 PLN/osoba wpłata do końca sierpnia (obejmuje zakwaterowanie w
dniach 21-24 września, pełne wyżywienie, oraz udział w campie wraz ze
wszystkimi atrakcjami)
489 PLN/osoba wpłata obowiązująca we wrześniu (obejmuje
zakwaterowanie w dniach 21-23 września, pełne wyżywienie, oraz
udział w campie wraz ze wszystkimi atrakcjami)
399 PLN/osoba Cena dla dzieci uczestniczących w treningach
Football Academy (dowolny moment zapisów)
(obejmuje zakwaterowanie w dniach 21-23 września,
pełne wyżywienie, oraz udział
w campie wraz ze wszystkimi atrakcjami)
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KONSULTACJE
TRENERSKIE
22-23 WRZEŚNIA 2012
Wszystkich trenerów grup młodzieżowych i dziecięcych zapraszamy do
aktywnego uczestnictwa w sesjach treningowych oraz w panelu dyskusyjnym
poświęconym tematyce dziecięcego futbolu. Każdy z przybyłych
szkoleniowców będzie miał możliwość podpatrywania pracy trenerów Bolton
Wanderers FC a po zakończonych treningach, wymiany zdań i poglądów
podczas specjalnych paneli dyskusyjnych . Taka forma konsultacji to
niepowtarzalna okazja by wzbogacić swoją wiedzę oraz warsztat trenerski.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia.
1. CENA - 99 PLN (bez zakwaterowania i wyżywienia) obejmuje możliwość
uczestniczenia we wszystkich sesjach treningowych w dniach 22-23 września
oraz w panelach dyskusyjnych po zajęciach.
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PROGRAM
CAMP- 21-23 września Wronki
21 września (piątek)
17:00 - 19:00 Przywitanie i akomodacja uczestników
w hotelu OLYMPIC.
19:30 - 20:15 Kolacja w restauracji hotelowej
20:30 - 22:00 Prezentacja w sali telewizyjnej
22:00 - cisza nocna
22 września (sobota)
8:00 - pobudka
8:30 - 9:15 śniadanie
9:30 - 11:00 trening
11:00 - 13:00 testy sprawnościowe BWFC
14:15 - 15:00 obiad
15:00 - 16:00 odpoczynek
16:00 - 18:00 pokaz meczu Premier League
18:15 - 20:15 trening przy światłach
20:30 - 21:15 kolacja
21:15 - 22:00 pokaz filmu o Bolton Wanderers F.C.
22:00 cisza nocna
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KONSULTACJE TRENERSKIE
22-23 września Wronki
22 września (sobota)
9:30 - 11:00 I trening
11:00 - 13:00 testy BWFC
13:30 - 14:30 Panel dyskusyjny w auli Hotelu
Olympic
18:15 - 20:15 trening przy światłach
23 września (niedziela)
9:30 - 11:30 I trening
12:00 - 13:30 Panel dyskusyjny w auli Hotelu Olympic
14:00 - 15:30 II trening
16:00 - 17:00 oficjalne zakończenie i rozdanie
certyfikatów

23 września (niedziela)
8:00 pobudka
8:30 - 9:15 śniadanie
9:30 - 11:30 trening
11:30 - 13:00 odpoczynek
13:00 - 14:00 obiad
14:00 - 15:30 - trening
16:00 - 17:00 oficjalne zakończenie
rozdanie dyplomów
17:00 opuszczenie ośrodka

* Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
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ZAPISY
CAMP- 21-23 września
Wronki

KONSULTACJE TRENERSKIE
22-23 września Wronki

DZIECI

TRENERZY

Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Dane kontaktowe rodziców/opiekunów:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
Uwagi:

Imię i nazwisko:
Miasto:
Wiek:
Klub:
Telefon:
E-mail:
Uwagi:

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie
korzystając z formularza na stronie
www.boltoncamp.pl
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DLA DZIENNIKARZY
WRONKI

Dziennikarzy pragnących wziąć udział w treningach podczas Bolton
Wanderers F.C. International Football Camp - Polska - Wronki 2011 prosimy o
posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego reprezentowanie
redakcji, radia, portalu lub telewizji.
Odbiór identyfikatorów dla dziennikarzy odbywa się w dniu i miejscu
prowadzenia zajęć tj. 22-23 września w Hotelu OLYMPIC we Wronkach.
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Football Academy
ul. Niedziałkowskiego 16A/1
45-085 Opole
+48 512 803 443
+48 502 635 835
info@footballacademy.pl
www.footballacademy.pl
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