
 

 

 

 

  

LETNIE OBOZY PIŁKARSKIE LEGIA SOCCER SCHOOLS: 

Łazienkowska 3, Warszawa 

(Stadion Legii) 
29 lipca – 04 sierpnia 2018 r. 

Obóz umiejętności indywidualnych dla bramkarzy 

 

Wyjątkowa propozycja dla bramkarzy! Obóz umiejętności indywidualnych to profesjonalny trening dla bramkarzy, 

chcących podnosić swoje indywidulane umiejętności dla tej pozycji na boisku.  

Zapraszamy dziewczynki i chłopców od 6 do 15 roku życia. 

 

Kontakt: 

Więcej informacji pod numerem telefonu 513 111 847. Pytania można wysyłać też drogą elektroniczną na adres: 

obozy@legiasoccerschools.pl. 

 
Przypominamy, że liczba miejsc na liście uczestników Obozów Piłkarskich jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
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Stadion warszawskiej Legii to wyjątkowy obiekt sportowy: 
ultranowoczesny, wielofunkcyjny i spełniający najwyższe 
standardy. Wyjątkowa architektura stadionu świetnie wpisała 
się w krajobraz centrum Warszawy. 
 
Świetny projekt wykonany z wyjątkową dbałością o 
najdrobniejsze szczegóły, a zarazem niesamowitym 
rozmachem sprawił, że stadion przy ul. Łazienkowskiej 3 stał 
się obiektem odpowiadającym europejskim ambicjom Legii 
Warszawa. 
 
Trenuj jak Legia Warszawa! 
 
Wyjątkowy obiekt jakim jest Stadion Legii, na którym tworzy 
się historia naszego klubu, a także Polskiej piłki nożnej, to 
także fantastyczne zaplecze treningowe na bardzo wysokim 
poziomie, na które składają się: 

• Pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną trawą 
identyczną jak na Stadionie Legii Warszawa. 

• 4 mini boiska o wymiarze 30 x 50m, co stanowi 
wspaniałe zaplecze do wszelkiego rodzaju turniejów 
piłkarskich czy imprez sportowych. 

• Profesjonalne oświetlenie 500lux. 

• Kompleksowe zaplecze sportowe z ośmioma 
szatniami i pełnym węzłem sanitarnym. 

• Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią 
przykryte największą w Polsce halą pneumatyczną 
pozwalającą na komfortowe warunki treningu w 
okresie zimowym. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Co zawiera cena jednego turnusu? 

• Każdego dnia: Obiad oraz posiłki regeneracyjne przygotowane we współpracy z 
dietetykiem pierwszej drużyny Legii Warszawa; 

• Do dwóch jednostek treningowych dziennie prowadzonych według systemu szkolenia 
bramkarzy Legii Warszawa i Szkółka bramkarska „GOALKEEPER” Sergey Shipovskiy; 

• Oryginalną koszulkę bramkarską marki adidas z herbem Legii Warszawa; 

• Analiza video umiejętności bramkarskich i aspektów technicznych; 

• Zajęcia edukacyjno - rekreacyjne (m.in. wizyty na basenie, wycieczki i inne); 

• Wodę podczas treningów i zajęć dodatkowych; 

• Ubezpieczenie NNW; 

• Certyfikat z indywidualnym opisem umiejętności; 

• Opiekę trenera - wychowawcy, animatorki i kierownika obozu; 

 

 
 

TERMIN OBOZU: 
29 lipca – 04 sierpnia 2018 r. 

 

 

CENA TURNUSU: 
1 499 PLN – standardowa cena 

1 399 PLN  
(Uwaga: istnieje także możliwość zakupu Obozu z noclegiem i pełnym wyżywieniem) 

 
 

Jak dokonać rezerwacji: 

Rezerwacji turnusu dokonacie Państwo w kilku prostych krokach: 

1. Logując się na konto opiekuna przez adres http://panel.legiasoccerschools.pl gdzie loginem jest Państwa adres mailowy. 

2. Po zalogowaniu przechodząc do zakładki „Sklep Legia Soccer Schools”. 

3. Wybieracie zawodnika, dla którego chcecie dokonać rezerwacji turnusu. 

4. Wybieracie z listy produkt „Obozy Legia Soccer Schools” z odpowiednim terminem turnusu wskazanym powyżej (w przypadku chęci dokupienia transportu prośba o wybranie także tego produktu w sklepie). 

5. Wartość wybranego turnusu jest doliczana do salda zawodnika, a historię zamówień i co było zamawiane możecie zobaczyć w widoku „Płatności” w tabelce „Produkty”. Płatności dokonujecie Państwo na to samo, indywidualne konto zawodnika, którego 

dotychczas używacie do opłacenia abonamentu za treningi. 
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