
 
Akademia ProSoccer zaprasza drużyny klubowe na: 

 
Międzynarodowy Turniej Wielkanocny  

organizowany w Holandii w dniach 
 

21.04-27.04.2011r. 

                            

Informacje o turnieju: 

   

 
Easter Open International Youth Football Even jest jednym z największych turniejów 
organizowanych w Europie. Każdego roku bierze w nim udział około 7000 zawodników w wieku od 8 
do 18 roku życia. Mecze grane są jednocześnie na 16 trawiastych boiskach. Tradycyjne Turniej 
rozgrywany jest podczas Świąt Wielkanocnych w tym roku przypadających na 23-25.04. 
Oficjalne rozpoczęcie turnieju odbędzie się w piątek 22 kwietnia w godzinach popołudniowych. 
Mecze grupowe zaczynają się w sobotę od godziny 9 a mecze finałowe rozgrywane będą w 
niedziele.  
Do tej pory zgłosiło się już wiele drużyn z Holandii, Niemiec, Anglii, Belgii, Francji, Danii, Szwecji, 
Austrii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Australii, USA, Irlandii, Rosji, Ukrainy i Węgier. 
 



Kategorie wiekowe turnieju: 
 U-9 (chłopcy urodzeni po 01.01.2002r.)  mecze 7 X 7 
U-10 (chłopcy urodzeni po 01.01.2001r.)  mecze 7 X 7 
U-11 (chłopcy urodzeni po 01.01.2000r.)  mecze 7 X 7 
U-12 (chłopcy urodzeni po 01.01.1999r.)  mecze 11 X 11 
U-13 (chłopcy urodzeni po 01.01.1998r.)  mecze 11 X 11 
U-14 (chłopcy urodzeni po 01.01.1997r.)  mecze 11 X 11 
U-15 (chłopcy urodzeni po 01.01.1996r.)  mecze 11 X 11 
U-16 (chłopcy urodzeni po 01.01.1995r.)  mecze 11 X 11 
U-17 (chłopcy urodzeni po 01.01.1994r.)      mecze 11 X 11 
U-18/19 (chłopcy urodzeni po 01.01.1992r.)  mecze 11 X 11 

Zakwaterowanie: 

 
 
Wszystkie polskie drużyny zakwaterowane będą w Ośrodku Wypoczynkowym Centre 
Parcs Het Heijderbos w Heijen 
Charakterystyka: 

 Domy letniskowe 6-osobowe ( 101m2), posiadające 3 sypialnie, salon, 2-3 łazienki, 
opcjonalnie jacuzzi,  prywatny ogród z wyposażony w meble ogrodowe 

 Ponad to domy wyposażone są w express do kawy, toster, telewizor plazmowy, 
DVD, suszarkę do włosów. W każdej sypialni jest telewizor. 

Na terenie środka Wypoczynkowym Centre Parcs Het Heijderbos znajduję się wiele 
atrakcji dla dzieci i młodzieży. 
Między innymi: 

 Aqua Mundo:  aqua park z podwodnym miastem i rybami tropikalnymi 
 

   
 

 
 



 
 Tropikalny plac zabaw Jungle Dome 
 

   
Program wyjazdu: 
1 dzień (21.04.2011 czwartek) 
12:00 zbiórka na parkingu KP Legia na ul. Łazienkowskiej w Warszawie, 
13:00 wyjazd z Warszawy do Holandii, 
19:00 przystanek w Poznaniu, 
19:30 wyjazd bezpośredni do Holandii, 
2 dzień (22.04.2011 piątek)* 
09:00 planowane dotarcie do miejscowości Heijen w Holandii 
10:00 zameldowanie w Ośrodku Wypoczynkowym, 
11:00 czas wolny, 
15:00 obiad,  
18:00 Uroczyste otwarcie turnieju: Sportparc Juliana Mill 
3 dzień (23.04.2011 sobota)* 
08:00 śniadanie, 
08:30 przejazd z ośrodka na boiska, 
10:00 gry turniejowe, 
14:00 obiad, 
15:00 gry turniejowe 
17:00 powrót do Ośrodka 
19:00 kolacja 
20:00 Dyskoteka 
4 dzień (24.04.2011 niedziela)* 
08:00 śniadanie , 
09:00 przejazd z ośrodka na boiska, 
10:00 gry finałowe, 
15:00 obiad, 
17:00 zakończenie turnieju, wręczenie nagród, 
18:00 powrót do Ośrodka, 
19:00 kolacja, 
20:00 czas wolny, 
5 dzień (25.04.2011 poniedziałek) 
09:00 śniadanie, 
10:00 czas wolny/Aqua Mundo, Jungle Dome , 
15:00 obiad, 
17:00 czas wolny/Aqua Mundo Jungle Dome, 
19:00 kolacja, 
20:00 czas wolny, 



6 dzień (26.04.2011 wtorek) 
09:00 śniadanie, 
11:00 wymeldowanie z Ośrodka, 
12:00 wyjazd do Polski, 
 
7 dzień (27.04.2011 środa) 
08:00 planowany powrót do Polski, 
09:00 pożegnanie gości, 
 
* Szczegółowy harmonogram gier dostarczony będzie przez organizatora dwa tygodnie przed 
turniejem 
 

Cena: 
Koszt uczestnictwa 1 zawodnika/trenera: 1200 zł 
Cena zawiera: 

 przejazd autokarem 
 wpisowe za udział w turnieju 
 zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym Centre Parcs Het Heijderbos ( 4 

noclegi w domach letniskowych z 3 sypialniami) 
 dostęp do bezpłatnych atrakcji oferowanych na miejscu: Aqua Mundo, Jungle 

Dome itp. 
 wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje 
 ubezpieczenie NNW 
 opiekę osoby na miejscu 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA* 

W celu uczestnictwa uprzejmie prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na 
adres email: 

info@akademiaprosoccer.pl 
Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przelewu lub 

otrzymaniu potwierdzenia zapłaty. 
 

Osoba do kontaktu:  
Krzysztof Nowakowski 
Tel; +48 788 300 900 

krzysztof.nowakowski@akademiprosoccer.pl 
Organizator: 
HSPN Ajax 
Ul.Długa 23/25 
00-238 Warszawa 
 
*Zgłoszenie uczestnictwa drużyny do 01.03.2011r. 
 

www.akademiaprosoccer.pl 


