
PIŁKARSKI WEEKEND Z 
ŁÓDZKĄ AKADEMIĄ 

FUTBOLU
18-20 GRUDZIEŃ – LICHEŃ 



PLAN ZGRUPOWANIA
 PIĄTEK

 PRZYJAZD: OKOŁO GODZINY 14:00-15:00

 I TRENING – 17:00-18:30

 KOLACJA – 19:00

 ZAJĘCIA Z DIETETYKIEM – 20:00

 SOBOTA

 ŚNIADANIE – 8:00

 I TRENING – 10:00-12:00

 ANALIZA I TRENINGU – 13:00

 OBIAD – 14:00

 II TRENING – TRENING INDYWIDUALNY  – 16:00-18:00

 KOLACJA 19:00 

 ANALIZA TRENINGU INDYWIDUALNEGO – OCENA MOCNYCH STRON ORAZ RZECZY DO POPRAWY – 20:00

 NIEDZIELA

 ŚNIADANIE – 8:00

 TESTY MOTORYCZNE – 9:30-10:30

 I TRENING – 10:30-12:00

 OBIAD – 13:00

 WYJAZD – OKOŁO GODZ. 14:00 



CEL ZGRUPOWANIA

 CELEM ZGRUPOWANIA jest odbycie dodatkowych jednostek treningowych dla 
zawodników oraz integracja chłopaków z różnych grup. 

 Zawodnicy, którzy mają jakieś zaległości ze względu na kontuzje, kwarantanny lub z 
innych przyczyn mogą dzięki temu zgrupowaniu nadrobić zaległości związane z 
treningami 

 Zgrupowanie podczas, którego skupimy się również na rozwoju indywidualnym. 
Skoncentrujemy się na mocnych stronach zawodnika oraz na stronach do poprawy –
przekażemy zawodnikowi zalecenia nad czym powinien pracować, aby stać się 
lepszym zawodnikiem. 

 Zawodnicy będą podzieleni na grupy według wieku oraz poziomu zaawansowania 
piłkarskiego



OFERTA AKADEMII - ZGRUPOWANIE
 TERMIN: 18-20 GRUDZIEŃ

 UCZESTNICY: KAŻDY ZAINTERESOWANY ZAWODNIK W PRZEDZIALE WIEKOWYM 8-16 LAT

 MIEJSCE: LICHEŃ (120 km od ŁODZI)

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: HOTEL ATUT 4* W LICHENIU STARYM, 3 POSIŁKI 
DZIENNIE. ROZPOCZYNAMY KOLACJĄ W PIĄTEK, KOŃCZYMY OBIADEM W NIEDZIELE

 OBIEKTY SPORTOWE: BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ, HALA SPORTOWA

 INNE: OPIEKA TRENERÓW ŁAF, UBEZPIECZENIE NNW, TRANSPORT AUTOKAREM

 KOSZT: 399 ZŁ 

 KONTAKT: 

MAIL: obozy@akademiapilki.pl

TEL: 602 279 804



 Komfortowy kompleks sportowy w Licheniu, składający się m.in. z boiska piłkarskiego to doskonała baza dla 
obozów treningowych i przygotowawczych.
Zapraszamy kluby sportowe do korzystania z naszej oferty obozów sportowych odbywających się w 
czterogwiazdkowym Hotelu Atut.

Oferujemy:

* noclegi w 125 komfortowych i klimatyzowanych pokojach, wyposażonych w przestronną łazienkę, telewizor 
LCD, radio, telefon oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu
* 8 klimatyzowanych sal konferencyjnych mieszczących od 35 do 300 osób, z możliwością ich łączenia, 
wyposażone w sprzęt audiowizualny i dostęp do Internetu
* centrum odnowy biologicznej, w skład której wchodzi:

- basen wyposażony w przeciwprąd oraz funkcje masaży
- jacuzzi solankowe
- 3 sauny: aromatyczna łaźnia parowa, sauna fińska i biosauna
- tężnia solankowa
- 7 gabinetów SPA i fizykoterapeutycznych
- gabinet VIP
- sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych

 * wyśmienite menu dostosowane do wymagań i potrzeb żywieniowych sportowców
* szeroka gama zabiegów fizykoterapeutycznych oraz SPA
* opiekę lekarską na życzenie organizatorów zgrupowań
* pranie odzieży sportowej
* wykwalifikowany i pomocniczy personel Hotelu
* ponad 4 hektarowy teren zewnętrzny, na której znajduje się chata grillowa z możliwością serwowania 
posiłków na świeżym powietrzu oraz ognisko
* 170 miejsc parkingowych, w tym 8 miejsc na autokary

WARUNKI POBYTOWE 



POKOJE
 Wszystkie nasze pokoje i apartamenty standardowo wyposażone są: w przestronną 

łazienkę, ręczniki, minibarek, telewizor LCD, radio, telefon oraz bezprzewodowy dostęp 
do Internetu. Z części pokoi rozciąga się malowniczy widok na Bazylikę Licheńską.



BOISKO PIŁKARSKIE 



BASEN
 Nasz wyjątkowy basen, o wymiarach 8m x 14m i głębokości 1,30m został wyposażonych w 

przeciwprąd dla osób pływających wyczynowo oraz funkcje masaży dla wodnego 
relaksu. Wielbicieli fitnessu z pewnością zainteresuje również podwodna siłownia. Do 
dyspozycji gości oddajemy oryginalny sprzęt firmy PoolBiking®: bieżnie, rowerki i orbitreki.



JACUZZI



SAUNY

 W naszej 
wyjątkowej strefie 
wellness nie mogło 
zabraknąć saun. 
Do dyspozycji 
Gości oddajemy aż 
trzy – suchą, mokrą 
i Bio-Saunę. Dzięki 
tak bogatej ofercie 
każdy ma 
możliwość 
znalezienia czegoś 
dla siebie.



SALA GIER
 Lubiącym rywalizację polecamy bowling z dwoma torami do kręgli, stoły do gry w 

piłkarzyki i tenisa stołowego, a także bilard i darts.



SIŁOWNIA + SALA FITNESS
 Hotel dysponuje nowoczesnym sprzętem: rowerkami, bieżniami, stepperami i orbitrekami. 

Zwolennikom ćwiczeń siłowych udostępniamy atlasy do ćwiczeń, ławki oraz gryfy z 
odważnikami. Sala fitness posiada duże lustra, maty i piłki gimnastyczne, skakanki, hula-
hop i twistery. Gości hotelu zapraszamy do bezpłatnego korzystania z siłowni i sali fitness.



GRILL
 Na terenie hotelu znajduję się wyjątkowa chata grillowa „Rusztownia” mieszcząca do 80 

osób. Hotel oferuje również miejsce na organizację ogniska.



SALE KONFERENCYJNE



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU –
ŁÓDZKA AKADEMIA FUTBOLU

TELEFON: 602 279 804
MAIL: obozy@akademiapilki.pl


