
WEEKEND PIŁKARSKI TATY Z SYNEM W LIPCU  
 
 

TATO! 
 Rozegraj z synem najważniejszy mecz w życiu! 
 Bądź sparingpartnerem dla swojego syna! 
 Spędź trzy bardzo aktywne dni! 
 Daj swoje żonie kilka dni dla siebie - na pewno będzie Ci wdzięczna! 

 
MAMO! 

 Potrzebujesz kilka dni spokoju z dala od zgiełku męża i dzieciaków? 
 Chcesz, by mąż spędził aktywne sportowe dni budując relację z synem zamiast leżeć przed TV? 
 Wyślij męża z dzieckiem do nas! Będą w bezpiecznych rękach. Wrócą zmęczeni, ale szczęśliwi! 

  

Tato, Twój syn jest dla Ciebie ważny, lecz w tygodniu Twój czas pochłaniają tysiące spraw.  
Zrekompensuj to synowi, jedź z nim na 3-dniową przygodę piłkarską, pod okiem ulubionego przez dzieci trenera.  
To dla Ciebie świetna okazja do budowania relacji, bo będziecie tylko Wy dwaj - bez mamy i rodzeństwa. 
 
Twój syn poprawi technikę i taktykę w niezliczonych ćwiczeniach i natychmiast użyje jej w grze, dzięki czemu po 
trzech dniach prób i błędów stanie się bardziej świadomym i dojrzałym graczem. 
 
 

 W PROGRAMIE m.in.: 
 mnóstwo "haratania w gałę" 
 liczne ćwiczenia piłkarskie taty i syna 
 duża dawka solidnej techniki i taktyki pod okiem fachowca 
 ćwiczenia fizyczne dla zasiedzianego ojca 
 dyskusje o wychowaniu i zajęcia grupowe dla ojców 
 możliwość obserwacji innych ojców z dziećmi 
 dwie noce pod namiotem z tatą 

 

 
DLA KOGO?  ojcowie z synami w wieku od 9 do 18 lat  
 

TERMIN:  25-27 lipca 2014 (przyjazd w piątek do godz.10, wyjazd w niedzielę po godz.16) 
 

MIEJSCE:  Wyśmierzyce k/Białobrzegów - 80 km na południe od Warszawy 

 
KADRA: 
 

Adam Kowalczyk – trener piłkarski II klasy, absolwent AWF Warszawa; sprawdzony 
 i polecany przez ojców, posiadający niezwykły dar współpracy z dziećmi; 
 

Aleksander Kisil – doświadczony ojciec, pedagog, manager, harcmistrz 
 

Andrzej Jabłonowski – ojciec, manager, trener dzieci w „Odyseji Umysłu” 
 
OPŁATA:  
Opłata obejmuje pełne wyżywienie, napoje w czasie meczów i treningów, miejsce na 
polu namiotowym, opiekę trenerską oraz program merytoryczny dla chłopaków i 
ojców. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu. Koszt - 399 zł od osoby. 

 
REJESTRACJA: www.ojcostwomistrzostwo.pl/wyjazdy 
 
PYTANIA?  

biuro@ojcostwomistrzostwo.pl  
tel. 601 354 454 oraz 501 341 539 
Organizator: Fundacja Ojcostwo Mistrzostwo”  
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