
 

 

SUMMER CAMP „TENIS – FITNESS – CARDIO – DIETA” © 

 

Pięć dni w malowniczej Lubawce w górach ze specjalistkami Akademii Zdrowia Prince. Każdy 
dzień przepełniony nie tylko dużą dawką ruchu na świeżym powietrzu, ale także ogromem 
wiedzy i rozrywką. Lubawka to urokliwa miejscowość położona u podnóża gór Kruczych, 
otoczona lasami.  Największym atutem tego miejsca jest cisza i spokój oraz bliskość natury. 

 

Chcesz aktywnie wypocząć? 

 

Chcesz spędzić czas w gronie specjalistów, którzy dadzą Ci motywację, porady oraz narzędzia 
do tego jak prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia na co dzień?  

 

To niepowtarzalna okazja, aby czerpać wiedzę oraz podzielić się swoimi doświadczeniami z 
innymi uczestnikami! 

 

Data: 

15-19.08.2018r.  

 

Miejsce: 

Centrum Sportu Młodzieżowego „Lubczyk” 

Podlesie 12/16, 58-420 Lubawka 

 

Opis miejsca: 

Centrum Sportu Młodzieżowego „Lubczyk” położone jest na uboczu miasta u podnóża gór 
Kruczych i lasów. Lokalizacja z dala od miejskiego zgiełku i otaczająca przyroda, sprawiają, że 
jest to doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku. Górski charakter terenów Gminy 
Lubawka umożliwia aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu o każdej porze roku. 
Ponadto „Lubczyk” jest ośrodkiem szkoleniowym Dolnośląskiego Związku Tenisowego. Na 
terenie centrum znajdują się liczne obiekty sportowe: 

 Dwa korty tenisowe 
 Boisko do piłki nożnej 
 Boisko do siatkówki plażowej 
 Boisko do koszykówki 

Ponadto w bliskiej odległości od ośrodka znajdują się Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Szkoła Podstawowa, gdzie również mogą odbywać się zajęcia sportowe: 

 Dwa boiska piłkarskie 
 Trzy korty tenisowe 
 Sala gimnastyczna (również do zajęć fitness) 

Uczestnicy będą zakwaterowani w 5osobowcyh domkach lub w 2,3 i 4osobowych pokojach. 
Każdy pokój posiada własną łazienkę. Ośrodek posiada nową, w pełni wyposażoną kuchnię 



 

 

serwującą smaczne jedzenie. Zapewniamy 3 zdrowe posiłki dziennie: śniadanie, obiad i 
kolację, wszystkie zbilansowane przez specjalistki Akademii Zdrowia Prince. 

 

Cena:  

999 zł* 

*cena nie zawiera przyjazdu do obiektu 

 

Cena wyjazdu zawiera: 

 4 noclegi w Centrum Sportu Młodzieżowego „Lubczyk” 
 3 zdrowe posiłki dziennie, zbilansowane przez Akademię Zdrowia Prince 
 treningi tenisa, biegowe oraz fitness  
 wykłady tematyczne 
 warsztaty kulinarne 
 analizę składu ciała wraz z omówieniem wyników 
 aktywne atrakcje w czasie wolnym + wypożyczenie sprzętu 

 

Ilość miejsc: 

15 (ilość miejsc ograniczona) 

 

Rejestracja: 

 zapisy przez formularz dostępny na stronie www.tenispoznan.pl , e-mail: 
akadmeiaprince@akademiaprince.pl, tel. Ania 697 622 300, Julia 609 396 188  

 5 pierwszych zarejestrowanych osób otrzymuje w gratisie indywidualną konsultację 
(treningową lub dietetyczną) z wybraną osobą z Akademii Zdrowia Prince 

*miejsce na szkolenie jest zarezerwowane dopiero po wpływie zaliczki na konto bankowe 

 

Prowadzący: 

mgr Julia Fliegner – instruktorka fitness i zawodniczka fitness sylwetkowego 

mgr Anna Pałaszkiewicz – trenerka tenisa, dietetyczka 

 

Ramowy plan treningów: 

Codziennie odbywać się będą 3-4 jednostki treningowe. Ich intensywność zależeć będzie od 
poziomu i zaawansowania grupy.  

 Poranny rozruch (gimnastyka / marsz / pilates)  
 Trening tenisa 
 Trening biegowy 
 Trening fitness (deep work, tabata, zumba) 
 Wieczorny stretching i mobilność  

 

 



 

 

Blok szkoleniowo – warsztatowy: 

 Warsztaty kulinarne 
 Indywidualna analiza składu ciała  
 Pogadanki żywieniowe 
 Wzorce ruchowe i technika wykonywania ćwiczeń w praktyce 
 Wykłady o tematyce żywieniowej i sportowej 

Dodatkowo: 

 gry zespołowe 
 bule  
 wycieczki piesze 
 ognisko 

 

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą: 

 ręcznik oraz matę do ćwiczeń 
 strój sportowy i buty do biegania i na kort 
 strój przeciwdeszczowy (ortalion) 
 środek przeciw komarom i kleszczom (także taki do pokoju) 
 DOBRY HUMOR! 

 

Dodatkowe informacje: 

– w turnusie mogą uczestniczyć osoby powyżej 18 roku życia 

– dojazd we własnym zakresie 

– preferencje dotyczące umiejscowienia uczestników w pokojach należy zgłaszać na adres 
akademiaprince@akademiaprince.pl 

– w pozostałych przypadkach o rezerwacji miejsc decyduje kolejność zgłoszeń 

– w przypadku rezygnacji – zaliczka jest bezzwrotna 

– w przypadku rezygnacji na 7 dni (i krócej) przed rozpoczęciem turnusu – koszty nie zostaną 
zwrócone przez organizatora 

– zakupienie uczestnictwa w turnusie jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków 
rezerwacji. 

 

Niniejsza oferta stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego. W przypadku 
wpłaty przez uczestnika zaliczki uczestnik przyjmuje niniejsza ofertę i tym samym akceptuje 
wszelkie warunki niniejszej oferty. 

 

 


