


TENIS PARK ŻYWIEC 
„Tenis Park Żywiec” to nowoczesny ośrodek tenisowy z wielkimi tradycjami. Obiekt 
znajduje w Żywcu, w sercu Beskidu Żywieckiego. Ośrodek wraz z bazą treningową 

ulokowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie strumienia górskiego w otoczeniu 
zieleni.  Atrakcyjna okolica, znakomita infrastruktura, sąsiedztwo ośrodków 

narciarskich i piękne widoki stwarzają świetnie warunki do aktywnego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży. 



Treningi tenisowe odbywają się w grupach, dobranych pod kątem 
umiejętności i wieku.  

 
Dodatkowo, poza treningami tenisowymi, w godzinach wieczornych 

udostępniamy korty chętnym obozowiczom na gry sparingowe. 

TENIS 



 
 
W trakcie obozu planujemy trzykrotne wyjazdy na narty. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów narciarstwa. Podczas wyjazdów na narty oraz snowboard będziemy korzystali z ośrodków 
narciarskich takich jak: 
 
Korbielów –  znajduje tu się ok. 14 wyciągów począwszy od 3 wyciągów krzesełkowych i kilkunastu 
orczykowych do wyciągu “Cypisek” dla początkujących i małych dzieci. W obrębie góry Pilsko znajduje się 
dużo tras narciarskich o zróżnicowanym stopniu trudności, od łagodnych do trudnych. Trasy są 
przygotowywane przez ratraki, dolna część jest sztucznie naśnieżana i sztucznie oświetlona.  
 
Żar –  szczyt w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia część Beskidu Małego), znajdujący się nad Jeziorem 
Międzybrodzkim. Na szczycie góry znajduje się trasa o długości 1600m (dośnieżana, oświetlona, nagłośniona) 
 
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego na miejscu – koszt kompletu to ok. 100-150 zł/3dni. 
Chęć wypożyczenia sprzętu narciarskiego prosimy zgłosić najpóźniej do 15.01.2020 
 
 
 
 

NARTY 



RAMOWY PLAN OBOZU 



W sezonie zimowym ośrodek dysponuje 3 kortami o nawierzchni z 
sztucznej trawy w całorocznych, ogrzewanych halach . To właśnie na 

nich będą prowadzone treningi tenisowe naszego obozu.  

INFRASTRUKTURA TENISOWA 



Dodatkowo na terenie obiektu, do dyspozycji uczestników naszego 
wyjazdu znajdują się: 

 - sala fitness 
- stoły do ping-ponga 

- sala do ćwiczeń ogólnorozwojowych 
- klubowa świetlica 

 W trakcie naszego pobytu co najmniej raz odwiedzimy również Park 
Wodny Leśna – centrum basenów ze zjeżdżalniami. 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA 



BASENY I AQUAPARK W LEŚNEJ 

W trakcie wyjazdu odwiedzimy również Aquapark w Leśnej, co będzie znakomitą okazją do aktywnego 
wypoczynku i regeneracji po tenisowych i narciarskich treningach. Nad bezpieczeństwem gości kompleksu 
czuwają wykwalifikowani ratownicy wodni. Na uczestników naszego wyjazdu czekają tam między innymi: 
 
      ● basen wewnętrzny rekreacyjny z biczami wodnymi i urządzeniami do masażu karku 
      ● basen wewnętrzny z ławkami do masażu wodnego i powietrznego 
      ● zjeżdżalnia 
      ● sauna fińska 
      ● sauna parowa 



POKOJE 

Dzieci zakwaterowane będą w standardowych pokojach z łazienką i WC. 
Pokoje hotelowe 2,3,4 – osobowe. 



NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ ! 
ü  Jedna lub dwie rakiety tenisowe, skakanka 
ü  Buty tenisowe + dodatkowe buty sportowe 
ü  Skarpety (10 par sportowych + 3 pary narciarskich) 
ü  Bielizna osobista (rekomendowane na zmianę 2 x dziennie) 
ü  Klapki pod prysznic, strój kąpielowy 
ü  Czapka sportowa z daszkiem 
ü  Chusteczki higieniczne. plastry opatrunkowe (komplet kosmetyczny) 
ü  Krem do twarzy na zimę (najlepiej z filtrem UV) 
ü  Kosmetyki (mydło, pasta do zębów, szczoteczka, grzebień, szczotka itd.) 
ü  Ręcznik (mały i duży) 
ü  Strój tenisowy tj. spodenki i koszulka (3-4 komplety) 
ü  Dres (x2) 
ü  Sweter lub bluza typu polar, najlepiej z kapturem 
ü  Bielizna narciarska (sugerowane 2 komplety) 
ü  Bluza ortalionowa z kapturem 
ü  Kurtka zimowa na narty + spodnie narciarskie (nieprzemakalne) 
ü  Skromne kieszonkowe (do decyzji rodziców lub opiekunów). 
ü  Uczestnicy kontynuujący kurację proszone są o zabranie leków ze sobą wraz z pisemną informacją o sposobie 

dawkowania oraz przekazanie ich Kierownikowi Obozu w dniu wyjazdu. 

ü  SPRZĘT NARCIARSKI: narty z wiązaniami, kijki, buty narciarskie, kask* 

* - istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego na miejscu – koszt kompletu to ok. 100-150 zł/3dni. Chęć 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego prosimy zgłosić najpóźniej do 15.01.2020 
 



FORMALNOŚCI 
 

•  Całkowity koszt obozu 1749 zł/os. 
•  Zaliczka 500 zł płatna do 1.12.2019. Możliwa płatność kartą lub gotówką w Recepcji Klubu lub 

przelewem na konto:  
14 1240 1040 1111 0010 6278 4819 

TENES SP. Z O.O. SP. K. 
UL. PIWNA 13 05-850 JAWCZYCE 

Tytuł: Zaliczka Obóz Żywiec Ferie 2020 Imię Nazwisko Uczestnika 
 

•  Pozostała kwota (1249 zł) płatna do 8.01.2020 
•  Wypełnioną Kartę Obozową i podpisany Regulamin należy dostarczyć do Recepcji Klubu do 

8.01.2020 

 
    Zapisy / Informacje 

recepcja@tenes.pl 
609-944-020 
www.tenes.pl/wyjazdy 

Zapisy / Informacje 
recepcja@tenispruszkow.pl 
791-052-052 
www.tenes.pl/wyjazdy 


