Wiek: 9-17 lat
Lekcje: grupy międzynarodowe
Kurs: 10 lekcji w tygodniu
angielski lub hiszpański
Zakwaterowanie: Rezydencja
Wyżywienie: 5 posiłki dziennie

Madryt / HISZPANIA
Obóz piłkarski

Real Madrid Campus Experience
Cena od: 9 850 PLN / 2 tyg. + przelot
Wyjazdy indywidualne

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Wyjazdy indywidualne. Możliwe terminy (minimalny pobyt 2 tygodnie):
02.07 - 15.07.2017 – 2 tygodnie
16.07 - 29.07.2017 – 2 tygodnie
30.07 - 12.08.2017 – 2 tygodnie
Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić młodych fanów piłki nożnej na Real Madrid Campus Experience, unikalny kurs
językowy z programem piłkarskim przygotowanym przez profesjonalistów z Fundacion Real Madrid! Obóz ten
przeznaczony jest dla chłopców i dziewczyn 9-17 lat, niezależnie od poziomu gry w piłkę nożną. Możliwość wyboru
intensywności treningów dla amatorów oraz dla zaawansowanych piłkarzy, wybór pozycji gracza lub bramkarza, opcję
nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego.
Madryt to stolica i zarazem największe miasto Hiszpanii, które czaruje każdego swoim urokiem. Jego mieszkańcy
są przyjaźni i gościnni. Madryt jest bardzo słonecznym miastem, nad którym rozpływa się błękit nieba, natomiast na arenie
międzynarodowej znane jest jako miasto-siedziba zespołów sportowych z licznymi sukcesami i organizator najważniejszych
wydarzeń sportowych.
OPIS OBOZU PIŁKARSKIEGO: Program Real Madrid Campus Experience kładzie nacisk na szkolenie umiejętności
technicznych i taktycznych, jak również opiera się na poprawieniu sprawności fizycznej, zajęciach psychologicznych.
Połowa czasu przeznaczona jest na treningi (teoria – taktyka plus praktyka/ćwiczenia), połowa na mecze i zawody. Oprócz
typowo piłkarskich umiejętności takich jak strzały, drybling, gra głową czy gra zespołowa uczestnicy kursu będą się uczyli
o zasadach fair play czy psychologii sportu (czyli np. o tym, jak dawać z siebie wszystko podczas meczu i nie poddawać
się nawet wtedy, gdy mecz wydaje się przegrany!). Dzięki uczestnikom z różnych krajów i aspektowi międzykulturowemu,
poprzez piłkę nożną, bogaty program zabawy i innowacyjną edukację, uczestnicy uczą się także wartości wyznawanych
przez Real Madrid CF takich jak przywództwo, braterstwo, tolerancja i uczestnictwo. Uczestnicy powinni posiadać
podstawowy poziom języka angielskiego pozwalający na porozumiewanie się w czasie treningów piłkarskich.
Treningi są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów wykorzystujących model Campus Experience Real Madrid
Foundation. Oprócz treningów uczestnicy mają zorganizowany czas wolny oraz pojadą na różne wycieczki. Każdy piłkarz
otrzyma pakiet treningowy wraz ze strojem Real Madrid CF, a na koniec zdjęcie pamiątkowe i specjalny certyfikat
potwierdzający odbycie szkolenia piłkarskiego.
ATJ LINGWISTA  ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa  tel. 22 636 76 56 
lingwista@lingwista.com.pl
www.lingwista.com.pl

MIEJSCE TRENINGÓW:
Treningi piłkarskie odbywają się w światowej klasy ośrodku szkoleniowym Real Madrid City Valdebebas, który
jest największym ośrodkiem sportowym zbudowanym dotychczas przez jakikolwiek hiszpański klub sportowy.
Ośrodek, znajdujący się tuż obok stadionu Alfredo di Stefano, posiada 5 profesjonalnych boisk pokrytych murawą
z naturalnej trawy i 5 boisk ze sztuczną trawą, nowoczesne centrum medyczne, przebieralnie, miejsce do rozgrzewki
i kafeterię.
Uczestnicy o zaawansowanym poziomie będą ćwiczyć technikę i taktykę na Uniwersytecie Madrytu, który wyposażony
jest w boisko piłkarskie, halę sportową, podgrzewany basen, 4 uniwersalne hale oraz 5 kortów tenisowych. Dodatkowo
na terenie uniwersytetu mieszczą się laboratoria treningowe, zajmujące się fizjologią wysiłku, biomechaniką.

OPCJE DO WYBORU:
 Obóz językowo-piłkarski: to obóz dla osób o zróżnicowanych poziomach umiejętności piłkarskich, którzy ponadto
chcą podszkolić swoje umiejętności językowe. Uczestnicy odbędą 12 godzin zegarowych treningów piłkarskich
w tygodniu oraz 7,5 godziny (10 lekcji w tygodniu) nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego do wyboru.
 Obóz piłkarski standardowy: to obóz dla osób o każdym poziomie umiejętności piłkarskich. Uczestnicy odbędą
12 godzin zegarowych treningów w tygodniu, obejmujących praktyczną naukę umiejętności piłkarskich i taktyki.
 Obóz techniczny dla zaawansowanych piłkarzy:
program przeznaczony jest zarówno dla chłopców
jak i dziewcząt w wieku 9-17 lat o zaawansowanym poziomie umiejętności piłkarskich, grających w klubach
piłkarskich. Program opiera się na 2 sesjach treningów dziennie i skupia się na perspektywie integralnej edukacji
uczestników bazującej na 4 działach:
o taktyka i technika – specjalnie ułożony plan ukierunkowany na prawdziwą praktykę piłkarską, który
zapewnia rozwój wszystkich umiejętności w sposób dynamiczny, zrównoważony i efektywny.
o umiejętności fizyczne i motoryczne – uświadomienie uczestnikom znaczenia sprawności fizycznej
i wpływu umiejętności motorycznych na technikę gry.
o zdrowie – nauka metod zapobiegania urazom i prawidłowego odżywiania. Ponadto poruszana będzie
kwestia bandażowania, butów i nawierzchni.
o wartości – kształcenie młodych ludzi nie tylko na dobrych sportowców, ale także na wartościowych ludzi.
 Obóz techniczny dla zaawansowanych piłkarzy z językiem angielskim: to 2 sesje treningów dziennie dla osób
o zaawansowanych umiejętnościach piłkarskich (osoby grające w klubie sportowym) połączonych z 10 lekcjami
nauki języka angielskiego lub hiszpańskiego w tygodniu.
 Szkolenie dla bramkarzy: to unikalny program dla chłopców jak i dziewcząt 9-17 lat, pogłębiający umiejętności
techniczne i taktyczne bramkarza oraz obejmujące aspekty psychologiczne i fizyczne. Praca w małych grupach
pozwala skupić się na dodatkowych ważnych umiejętności bramkarskich takich jak łapanie, praca nóg oraz
odrzucanie piłki, które są często pomijane podczas treningów grupowych. Możliwe są 3 opcje do wyboru:
o Szkolenie dla bramkarzy bez języka – 2 sesje treningów dziennie.
o Szkolenie dla bramkarzy z językiem – 2 sesje treningów dziennie i 10 lekcji nauki języka angielskiego
lub hiszpańskiego w tygodniu.
o Szkolenie techniczne dla zaawansowanych bramkarzy – program zaprojektowany tak aby sprostać
wymaganiom seniorów oraz bramkarzy o wysokim poziomie, którzy grają w klubach piłkarskich
i potrzebują dalszego zgłębienia szczegółów technicznych, pomocy w postępie i rozwoju umiejętności.
o Szkolenie techniczne dla zaawansowanych bramkarzy z językiem – 2 sesje treningów dziennie oraz
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10 lekcji języka angielskiego lub hiszpańskiego w tygodniu

NAUKA W SZKOLE: Uczestnicy mogą wybrać naukę języka angielskiego lub hiszpańskiego. Nauka języka + Real Madrid
Campus Experience to 10 lekcji w tygodniu w klasach liczących maksymalnie 15 osób. Podczas kursu nauczyciele
koncentrować się będą na praktycznych aspektach językowych: umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania
i czytania ze zrozumieniem. Nauka odbywać się będzie w bezstresowych warunkach, podczas odgrywania licznych scenek
i z pomocą ciekawych materiałów dodatkowych.
ZAKWATEROWANIE: Od niedzieli do soboty. 2 rodzaje zakwaterowania:

Rezydencja studencka na Uniwersytecie Madrytu Autonoma: Znajduje się 15 km na północ od Madrytu, blisko ośrodka
treningowego Valdebebas klubu Real Madrid oraz Uniwersytetu Autonoma w Madrycie. Klimatyzowane pokoje 2-osobowe
z łazienką. Na terenie budynku znajduje się sala telewizyjna z DVD, studyjna, komputerowa oraz do gier, jak również
pralnia. Zapewniona jest ochrona nocą.
WYŻYWIENIE: Śniadania, lunche, obiadokolacje oraz przekąska w ciągu dnia. Podczas treningów zapewniony jest dostęp
do wody pitnej.
PROGRAM POPOŁUDNIOWY: Pełen pakiet zajęć pozalekcyjnych opierających się tak na bazie sportowo-rekreacyjnej
ośrodka jak i wycieczkach, starannie przygotowanych pod kątem zainteresowań i wieku uczestników. Kadra przygotowała
liczne gry i zabawy, konkursy i quizy, aby zapewnić aktywnie czas wolny. W niedzielę, możliwość zapisania
się na dodatkową półdniową wycieczkę za opłatą.
TRANSPORT I TRANSFER: Wyjazd indywidualny. Proponujemy rezerwację dogodnego przelotu. Możliwość lotu pod opieką
linii lotniczych. Transfer z lotniska odbywa się z przedstawicielem szkoły, który czeka na dziecko i odbiera z hali przylotów
(dodatkowo płatny). Przylot powinien być w niedzielę między godziną 15:00 a 21:00, natomiast wylot w sobotę przed
godz. 15:00. Szkoła pobiera dopłatę do transferu dla przylotów przed godz. 15:00 lub po godz. 21:00 oraz dla wylotów
po godz. 15:00. Szkoła pobiera także dodatkową opłatę jeśli został wykupiony specjalny serwis przelotu pod opieką linii
lotniczych.
OPIEKA W SZKOLE: Uczestnicy podczas pobytu na kursie językowym ze szkoleniem piłkarskim są pod stałą opieką szkoły.
Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy.
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CENA: wyjazd 2 tygodnie (13 nocy). Możliwe są dłuższe pobyty.
Rodzaj obozu
piłkarski
dla bramkarzy
piłkarski zaawansowany
dla bramkarzy zaawansowanych

z językiem
10 995 PLN
10 995 PLN
13 950 PLN
13 950 PLN

bez języka
9 850 PLN
9 850 PLN
12 750 PLN
12 750 PLN

CENA OBEJMUJE:
 Treningi piłkarskie, mecze i zajęcia z zakresu piłki (według wybranych opcji)
 Zakwaterowanie: rezydencja (13 noclegów)
 Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie i przekąski)
 Pełen program popołudniowy, wieczorny i wycieczki ( w tym na stadion Santiago Bernabéu wraz z muzeum)
 Codzienne transfery na treningi
 Wodę do picia podczas treningów
 Opieka lokalnych wychowawców
 Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewnione przez lokalną szkołę
 Opiekę lekarską na terenie kampusu
 Certyfikat ukończenia kursu oraz treningu
 Materiały do nauki
 Pakiet Real Madrid Fundacion (koszulka, spodenki, podkolanówki)
 Oficjalne zdjęcie pamiątkowe
DODATKOWO PŁATNE:
 Przelot samolotem wg cen dostępnych w dniu rezerwacji biletu ok. 900-1500zł
 Transfer z i na lotnisko dla przylotów między 15:00-21:00 i wylotów przed godz. 15:00 - 960 zł
 Dopłata do przylotów przed godz. 15:00 lub po godz. 21:00 oraz dla wylotów po godz. 15:00 - 240 zł w każdą
stronę
 Dopłata do odbioru dziecka, które podróżuje pod opieką linii lotniczych 240zł w każdą stronę
 Wycieczka weekendowa fakultatywna do Barcelony (z noclegami, transportem i zwiedzaniem)
INFORMACJE PRAKTYCZNE: Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą słownik, paszport, strój kąpielowy, nakrycie
głowy, krem z filtrem, strój i buty sportowe.
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 150 EUR na 2 tygodnie
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