
 

 

 

Obozy Indywidualnych Fundamentów Gry 
 

 
Postaw na rozwój indywidualny! 

 

Obozy Indywidualnych Fundamentów Gry to oferta wyspecjalizowanych obozów piłkarskich, 
podczas, których uczestnicy doskonalą swoje indywidualne umiejętności piłkarskie, a 
trenerzy skupiają się na eliminowaniu poszczególnych błędów.  
 
Treningi prowadzone są według unikatowej metodologii Indywidualnych Fundamentów 
Gry. Podczas pierwszego treningu każdy uczestnik przechodzi test umiejętności 
piłkarskich, którego wynik również wpływa na plan treningowy. Treningi prowadzone są 
według unikatowej metodologii Indywidualnych Fundamentów Gry.  
 

 
 

 Zapewniamy: 

• 2 treningi piłkarskich w małych grupach 
każdego dnia,  

• przed obozem ankieta – jakie umiejętności 
zawodnik chciałby poprawić? 

• treningi motoryczne z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu np. piłki lekarskie, 
spadochrony do treningu biegu,  

• testy piłkarskie z wykorzystaniem 
fotokomórek,  

• raport oceny zawodnika po obozie,  

• treningi pozycyjny (obrońca, pomocnik, 
napastnik),  

• zawodnicy otrzymają strój Indywidualnych 
Fundamentów Gry.  

• turniej w grę FIFA. 
 

 
                                                                       

Obozy prowadzony przez najlepszych 
trenerów, z którymi pracujemy od lat i którzy 
ciągle zdobywają nowe kwalifikacje.  
 
Obozy organizujemy w ośrodkach i hotelach, z 
którymi współpracujemy już od dłuższego 
czasu i którym w pełni możemy zaufać. 
 
Dołącz do Reprezentacji Polski po IFG Camp! 
 
Najbardziej wyróżniający się zawodnicy z obozów 
otrzymają powołanie do Reprezentacji Polski 
Akademii Piłkarskiej Reissa.  

 



 

 

 
 
 
 
Baza – Hotel Atut Licheń  
Atut to 4-gwiazdkowy hotel o naprawdę wysokim standardzie. Z dodatkowych atrakcji hotel ma 
basen z pięknym widokiem na ogród i znajdujący się w pobliżu las. Ponadto do naszej dyspozycji 
będzie sala gier, w której znajdziemy takie atrakcje, jak: 2 tory do gry w kręgle, stoły do gry w 
piłkarzyki, stoły do ping-ponga, a także stół bilardowy i tarczę do darta. 
 
 
 

 
 
Termin: 25.07 - 31.07.2021 
Miejsce: Hotel Atut, Licheń 
Cena: 1590zł 
Cena dla wyróżnionych zawodników: 1490zł 
Zapisy: info@fundamentygry.pl 
Kontakt: 519 840 775 
 
 
Baza – Folwark Matecznik, Sędzinko 
Folwark Matecznik oddaje do dyspozycji swoich gości  prawie 1,5 h teren, na którym można aktywnie 
spędzić czas. Mamy tu między innymi duże boisko z trawą, której nie powstydziłyby się najlepsze 
stadiony. Siłę nóg można wzmacniać na piaszczystym boisku, a precyzję na polach do mini 
golfa i gry w  boule. Poza tym dostępnych jest również wiele innych atrakcji w obiekcie. 
 

 
 

Termin: 11.08 - 14.08.2021 
Miejsce: Folwark Matecznik, Sędzinko 
Cena: 890zł 
Cena dla wyróżnionych zawodników: 790zł 
Zapisy: info@fundamentygry.pl 
Kontakt: 519 840 775 
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Elitarny Obóz Piłkarski – Champions Camp 
 

Wyjedź na elitarny obóz! 
 

Projekt Champions Camp to specjalna oferta elitarnych obozów piłkarskich skierowana 
do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, chcących przyspieszyć rozwój umiejętności 
i wiedzy piłkarskiej.  
 
Naszym celem jest indywidualne podejście do każdego uczestnika oraz profesjonalne 
szkolenie piłkarskie według programu Indywidualne Fundamenty Gry (IFG).  

 
 
Zapewniamy: 
 

• trening motoryczny,  

• trening taktyczny,  

• trening mentalny pod opieką 
psychologa sportowego,  

• stałą opiekę fizjoterapeuty i zajęcia 
z fizjoterapeutą,  

• naukę języka angielskiego,  

• turniej w grę FIFA.  
 
Obozy są prowadzone przez  
najlepszych trenerów, z którymi 
pracujemy od lat i którzy ciągle 
zdobywają nowe kwalifikacje.  
 
Obozy organizujemy w ośrodkach i 
hotelach, z którymi współpracujemy już 
od dłuższego czasu i którym w pełni 
możemy zaufać. 
 
Dołącz do Reprezentacji Polski po 
Champions Camp !  
 
Najbardziej wyróżniający się zawodnicy z 
obozów otrzymają powołanie do 
Reprezentacji Polski Akademii Piłkarskiej 
Reissa.  

 
 
Podczas obozu: 

• codzienne treningi piłkarskie w małych grupach, 

• warsztaty z dietetykiem, 

• odnowa biologiczna, 

• zajęcia z fizjoterapeutą, 

• nauka języka angielskiego dla piłkarzy, 

• warsztaty z psychologiem sportowym, 

• testy szybkościowe z fotokomórką, 

• analiza taktyczna wideo, 

• nauka sztuczek piłkarskich z Magic Freestyle Football. 



 

 

 
 
Baza – Hotel Atut Licheń  
Atut to 4-gwiazdkowy hotel o naprawdę wysokim standardzie. Z dodatkowych atrakcji hotel ma 
basen z pięknym widokiem na ogród i znajdujący się w pobliżu las. Ponadto do naszej 
dyspozycji będzie sala gier, w której znajdziemy takie atrakcje, jak: 2 tory do gry w kręgle, stoły 
do gry w piłkarzyki, stoły do ping-ponga, a także stół bilardowy i tarczę do darta. 
 

 
 

 

• Termin: 18.07 - 24.07.2021 

• Miejsce: Hotel Atut, Licheń 

• Cena: 1890zł 

• Cena dla wyróżnionych zawodników: 1690zł 

• Zapisy: info@championscamp.pl  
• Kontakt: 519 400 071 

• Więcej informacji o projekcie: http://championscamp.pl/ 
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