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PIŁKARSKI CAMP
30 kwietnia - 1 maja

Opole
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 dwa dni pełne niezapomnianych

piłkarskich wrażeń.
Bolton Wanderers F.C. International Football Camp Polska Opole 2011 to
profesjonalne treningi, fantastyczna zabawa oraz olbrzymia przygoda na

obiekcie najwyższej klasy.

Camp skierowany jest do dzieci z roczników 2004-2001 które podzielone
zostaną na cztery grupy wiekowe:

Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!
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Camp odbędzie się w komfortowym kompleksie sportowym przy ul.
Północnej w Opolu. Opolskie Centrum Sportu to kompilacja doskonale

przygotowanych boisk sztucznych i naturalnych, a także szatni, sal
konferencyjnych oraz sal obiadowych.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników za dodatkową opłatą
na wyraźne życzenie opiekunów w jednym z opolskich hoteli. Szczegóły

u organizatorów.

Każdy uczestnik campu otrzyma certyfikat Bolton Wanderers F.C.
ukończenia kursu oraz piłkarskie gadżety!

CENA DLA PODOPIECZNYCH FOOTBALL ACADEMY: 49 PLN/osoba
obejmuje wyżywienie, oraz udział w campie (2 dni) wraz ze wszystkimi

atrakcjami.

CENA DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW:
199 PLN/osoba obejmuje wyżywienie, oraz udział w campie (2 dni) wraz

ze wszystkimi atrakcjami.
139 PLN/osoba obejmuje wyżywienie, oraz udział w campie (1 wybrany

dzień) wraz ze wszystkimi atrakcjami.

ZAPISY NA: WWW.BOLTONCAMP.PL
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PROGRAM

CAMP- 30 kwietnia - 1 maja
Opole

30 kwietnia (sobota)

1 maja (niedziela)

9:00 - 11:00 - zajęcia grup 1-3
11:00 - 13:00 - oglądanie spotkania odbywającego
się na boisku Centrum Sportu.
13:00 - 15:00 - zajęcia grup 4-6
15:00 - 16:00 - obiad + odpoczynek
16:00 - 18:00 - zajęcia grup 1-3
18:00 - 20:00 - zajęcia grup 4-6

Posiłki dostępne w ciągu całego dnia treningowego.
Pełna opieka nad uczestnikami nie biorącymi
aktualne udziału w treningu.

10:00 - 12:00 - zajęcia grup 1-3
12:00 - 14:00 - zajęcia grup 4-6
14:00 - 15:00 - obiad + odpoczynek
15:00 - 17:00 - zajęcia grup 1-3
17:00 - 19:00 - zajęcia grup 4-6

Posiłki dostępne w ciągu całego dnia treningowego.
Pełna opieka nad uczestnikami nie biorącymi
aktualne udziału w treningu.

* Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
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ZAPISY

CAMP- 30 kwietnia - 1 maja
Opole

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

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie
korzystając z formularza na stronie

www.boltoncamp.pl
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Football Academy

ul. 1-go maja 61/5

45-069 Opole

+48

+48

info@footballacademy.pl

www.footballacademy.pl

512 803 443

502 635 835


