
Obóz sportowy 

Lato 2021 „Giby” 

HUTNIK WARSZAWA 5-15.08.2021 



AGENDA dzisiejszego spotkania 

 1. Informacje organizacyjne Obóz  

 2. Fundamenty wychowawcze 

 3. Fundamenty żywieniowe 

 4. Wrzesień … 

 5. Pytania 



INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 1. Zbiórka 5.08.2021 godz. 8.00 z całym bagażem obozowym i 

uzupełnionymi dokumentami !!! 

 2. Odjazd 8.30-45. 

 3. Powrót 15.08.2021 około godz. 17.00 

 4. Telefon dostępny po obiedzie na 1,5 h czasu  

 5. Harmonogram treningowy na resztę sierpnia zostanie podany w 

trakcie obozu na stronie internetowej oraz facebook 

 6. BADANIA na kolejny rok – każdy obowiązkowo 



HARMONOGRAM DNIA 

 Godz. 7.15 Pobudka – poranny rozruch 

 Godz. 8.00 (8.30) Śniadanie  

 Godz. 9.30 (10.00) Trening 1 

 Godz. 12.00 (13.00)Obiad 

 Godz. 12.30-14.00 Cisza poobiednia – czas na telefon do rodziców i na odpoczynek 

 Godz. 15.00 Trening 2 / Piłka plażowa 

 Godz. 18.30 (19.00) Kolacja 

 Godz. 20.00 (20.30) Zajęcia dodatkowe ( zabawy integracyjne / trening mentalny / trening 
taktyczny / nauka wzorców ruchowych / regeneracja 20.00 (20.30)  

 Godz. 21.30-22.00 Toaleta wieczorna   

 Godz. 7.00-22.00 Cisza Nocna  

 



HARMONOGRAM OBOZU 
 1. Przyjazd, zakwaterowanie, dzień treningowy 

 2. Dzień treningowy ( Testy wydolnościowe ) 

 3. Dzień treningowy (mecz kontrolny) 

 4. Dzień treningowy 

 5. Wycieczka do Wigierskiego Parku narodowego, tr. regeneracyjny 

 6. Dzień treningowy 

 7. Dzień treningowy (mecz kontrolny) 

 8. Wycieczka do Aquaparku 

 9. Dzień treningowy 

 10. Odprawa w grupach, powrót  



DANE KONTAKTOWE 

 1. Jan Pieciuk 507-083-967 Trener opiekun 

 2. Paweł Niemirka 508-899-575 Trener opiekun 

 3. Paweł Śliwiak 609-531-353 Trener opiekun 

 4. Artur Mokrzyński 692-498-535 Trener opiekun 

 5. Michał Głazowski 510-419-764 Trener kierownik obozu 

 



FUNDAMENTY WYCHOWAWCZE 

1. Wychowujemy NAJPIERW dobrych ludzi, następnie zawodników! 

2. Zachowanie – jako uwarunkowanie uczestnictwa w jednostkach treningowych 

oraz powołań do kadry meczowej. TZN. szacunek dla rodziców, pracowników 

klubu, zawodników Hutnika i przeciwników. Język jakim posługuje się zawodnik 

Hutnika. Współpraca z kolegami z drużyny. ZAWODNIK JEST WIZYTÓWKĄ KLUBU !!! 

3. PUNKTUALNOŚĆ: zbiórka na trening, mecz, turniej, zgrupowanie. Jeśli przyjadę 

wcześniej mam czas dla siebie (koncentracja, rozmowy z trenerem albo kolegami, 

ćwiczenia indywidualne np. mobilizacja grup mięśniowych, mobilność) 

4. Liczba komunikatów i ich sprzeczność „Podaj / strzelaj / kiwaj” Dorośli tego nie 

dźwigają a my pracujemy z dziećmi i młodzieżą. 

5. Mocne nastawienie rodzica na sukces, wynik tu i teraz, może skutkować budowaniem 

własnej wartości dziecka opartej tylko na fundamentach wyników, ich brak w życiu 

dorosłym może skutkować obniżeniem tego poziomu. 

6. Dobry przykład – zależy od NAS!!! Rodzice-Trenerzy/Nauczyciele-rówieśnicy. Kolejny krok 

– Egzekwowanie zadań, zachowań zarówno pozytywnych jak i negatywnych 

 

 

 



FUNDAMENTY ŻYWIENIOWE 

Polecam książkę: Anita Bean „Żywienie młodego sportowca”  

 1. Co i ile zjeść przed treningiem ? 

 2. Co zjeść po treningu? 

 3. Ile razy dziennie posiłek w dni treningowe / nie treningowe 

 4. Białko, węglowodany, tłuszcze – jakie proporcje w naszym sporcie? Suplementacja 

diety sportowej ? 

 5. Systematyczność i nawyki żywieniowe ! Jaś nie zje, Jan też nie 

 



Wrzesień 2021 



Od września wracamy na stadion jak 

tylko obiekt zostanie oddany do użytku 

1. Dziękujemy za zaufanie !!! Zapraszamy do dalszej współpracy na 

płaszczyźnie rozwoju młodych adeptów piłki nożnej! Planujemy 

dalszy rozwój akademii w związku z tym zapowiadane są zmiany 

dla lepszego rozwoju piłkarzy.  

2. Całoroczne warunki do treningu piłkarskiego na najwyższym 

poziomie (na okres zimowy balon) 

3. Możliwość dodatkowego treningu indywidualnego pod okiem 

wykwalifikowanych piłkarzy oraz trenerów (odpłatnie) 

4. Wzrost jakości jednostek treningowych pod względem obiektu oraz 

większej ich ilości wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami 

finansowymi. Od miesiąca, w którym wrócimy na stadion składki 

członkowskie będą oscylowały około 200 zł miesięcznie. 

 

 


