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22-28 LIPCA 2022

dla dzieci i młodzieży od 8. do 21. roku życia

Kołobrzeg



Zakwaterowanie
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SP nr 7 przy ul. Okopowej 1A w Kołobrzegu. Sprawdzony ośrodek, który w okresie
wakacyjnym od lat przyjmuje kilkuset uczestników obozów z całego kraju.

Baza sportowo–rekreacyjna
 Boiska do siatkówki plażowej Plaża Milenium
w Kołobrzegu – miejsce goszczące takie turnieje jak
PLAŻA OPEN lub PUCHAR BAŁTYKU
 Duża sala gimnastyczna 30m x 18m
 Siłownia
 Boiska do piłki nożnej, koszykówki
 Kompleks lekkoatletyczny Kompleks lekkoatletyczny

wyzywienie
.

Codziennie 4 pełnowartościowe posiłki
(śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)

na terenie obiektu. Dodatkowo co najmniej
raz skorzystamy z dowozu obiadu

bezpośrednio na plażę i spożyjemy posiłek
z widokiem na morze!
Napoje bez ograniczeń.Napoje bez ograniczeń.



Sztab trenerski

Trenerzy BVA
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Kadrę co roku tworzą praktycy, którzy wiedzę o siatkówce plażowej zbierają całe
życie realizując się jak topowi Polscy gracze. Do tej pory byli z nami m.in.:

Michalina Tokarska
Multimedalistka Grand

Prix Polski

Kamil Warzocha
Medalista World Tour

na śniegu

Sebastian Kaczmarek
Trener Mistrzów Polski,
Wicemistrz Świata U19

Nazwisk trenerów na nadchodzący CAMP
szukajcie co piątek na naszych SM!

Julia Gierczyńska Daniel Barbosa Tomasz Jaroszczak



Kazdemu zapewniamy:
.
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 Codziennie 2 jednostki techniczno - taktyczne na boiskach Plaży Milenium
 Treningi przygotowania motorycznego
 Wieczorne warsztaty na temat zdrowego trybu życiu, odżywiania,
treningu mentalnego
 Całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej, absolwentów
Akademii Wychowania Fizycznego, byłych i obecnych siatkarzy plażowych
 Budowanie nowych znajomości Budowanie nowych znajomości w grupie rówieśników, utrwalenie
i pogłębienie nawiązanych wcześniej przyjaźni
 Codziennie 4 pełnowartościowe posiłki w miejscu zakwaterowania lub
na plaży
 Całodobową opiekę medyczną
 Transport tam i z powrotem (do wyboru z Poznania lub Warszawy)
 Ubezpieczenie NNW
 Gadżet  Gadżet niespodziankę od BVA
Wspomnienia, których nie da się kupić!



Transport
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Szybko, wygodnie, bezpiecznie:
 PKP Poznań - Kołobrzeg - Poznań
 PKP Warszawa - Kołobrzeg - Warszawa

cena
1399 zł - dla zawodniczek i zawodników zrzeszonych w BVA
1499 zł - dla niezrzeszonych w BVA

399 zł / 499 zł – płatne przy zapisie
500 zł - płatne do 15.05.2022
500 zł - płatne do 15.07.2022

nr konta 21 1140 2004 0000 3402 8072 7780
Volley Masters sp. z o.o.

Warto zabracśWarto zabrac
 Krem z filtrem UV, czapkę z daszkiem, okulary przeciwsłoneczne
 Odzież sportową na każdy dzień
 Legitymację szkolną
 2 pary wygodnych butów (do treningu na hali oraz na zewnątrz), klapki
 Dresy, sportową odzież termiczną
Dużą dawkę uśmiechu i motywacji do treningu!

Chciałbyś się zapisać, ale masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Napisz do nas maila biuro@bvacademy.pl lub na fb: Beach Volleyball Academy.

Możesz też zadzwonić 693 569 408 :)
Chętnie opowiemy o wszystkich szczegółach wyjazdu!


