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                                  Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego - Marek Chrabąszcz jest organizatorem kolejnego czterodniowego   

                                 zgrupowania techniczno-taktycznego dla zawodników tenisa stołowego  
                                 w terminie 30.04-3.05.2021 (długi weekend majowy)  

                        pod hasłem: 
                         „Ja też kiedyś zostanę mistrzem” 

                      edycja XX 
 

                                                                Zgrupowanie, prowadzone pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, przeznaczone jest   
                                                                       dla zawodników z opanowaną techniką podstawowych uderzeń w tenisie stołowym.  
 
 
 
 
 

1. Termin:  
Początek - 30.04.2021 (piątek) - od godz. 16.00 (pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu)  
Koniec – 03.05.2021 (poniedziałek) – ok. godz. 13.00 (ostatni posiłek – śniadanie w dniu wyjazdu)  
 

2. Program:  
piątek - 30.04.2021 – 2 treningi (16.00-18.00 i 19.30-21.15)  
sobota - 1.05.2021 – 3 treningi (10.00-13.00; 15.30-18.00 ; 19.15-20.15; 20.30 - basen)  
niedziela  - 2.05.2021 – 3 treningi (10.00-13.00; 15.30-18.00 ; 19.30-21.15 - gry i zabawy pingpongowe) 
poniedziałek - 3.05.2021 - 1 trening  (turniej ze słodkimi nagrodami 10.00-13.00)  
 

3. Miejsce:  
Kompleks Hotelowo-Sportowy „ROKITA” w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8  
 

4. Koszt:  

 PAKIET Podstawowy -  649,00 zł; - w tym:  

- 3 noclegi na terenie ośrodka w pokojach 2-4 osobowych z tv i z łazienkami;  
- wyżywienie 3 razy dziennie w restauracji hotelowej (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu),  
- wynajem hali i stołów do tenisa stołowego ; 
- specjalistyczny trening 2-3 razy dziennie z akcentem na technikę wszystkich podstawowych uderzeń, pracę nóg, taktykę 
gry;  
- sparingpartnerzy, roboty do wyrzucania piłeczek, trening na wiele piłek, analiza techniki gry na wideo; 
- bezpłatne wejścia na basen kryty, bezpłatne korzystanie z kompleksu boisk Orlik i siłowni. 
- pamiątkowa koszulka T-shirt; 
- prezentacja wideo teorii techniki podstawowych uderzeń w tenisie stołowym; prezentacje wideo najlepszych zawodni-

ków na świecie; 

 - udział w końcowej loterii fantowej sprzętu do tenisa stołowego; 

 - udział w końcowym turnieju ze słodkimi nagrodami; 

 - opieka wychowawcza nad niepełnoletnimi dziećmi  pomiędzy treningami w trakcie całego obozu. 

 PAKIET Sparingpartner  - 849,00zł (649,00 zł + 200,00 zł sparingpartner) 

Pakiet  Sparingpartner  zawiera Pakiet Podstawowy plus dodatkowo 

- 5 GODZIN z indywidualnym sparingpartnerem lub trening na wiele piłek (do wyboru); * 
 

5. Kadra trenerska i wychowawcza:  
 

 Marek Chrabąszcz – trener klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym – grupa zaawansowana, koordynator;   

 Michał Walencki – instruktor tenisa stołowego – trening na wiele piłek, analiza techniki gry na wideo 

 Anita Jaworska – instruktor tenisa stołowego – grupa zaawansowana 

 Marta Chrabąszcz – trening na wiele piłek 

 Monika Kwiatkowska – instruktor tenisa stołowego – grupa początkująca, wychowawca 

 Norbert,  Kuba, Dominik, Tomek, Damian, Kasper, Adam, Ela, Marta, Milena i inni  - sparingpartnerzy I i II ligi 

 inni zaproszeni trenerzy 
 

RABAT FIRST MINUTE - osoby, które wpłacą zaliczkę do dnia  1 MARCA  2021, otrzymają rabat 
w wysokości 15% od kwoty 649 zł  (Pakiet Podstawowy) ,  

kwota do zapłaty po rabacie -  552,00zł plus ewentualne dodatkowa opłata za Sparingpartnera 
 



Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego  
www.facebook.pl/dolnobrzeskaszkolka.pl                                                                       www.dolnobrzeskaszkolka.pl 

 
RABATY INDYWIDUALNE !!! 

dla osób, które uczestniczyły już w co najmniej  4, 5 lub 6 zgrupowaniach organizowanych przez  
Dolnobrzeską Szkółkę Tenisa Stołowego, przewidywany jest rabat w wysokości odpowiednio  

6% ,  9%  i 12% od kwoty opcji podstawowej. 
RABATY KLUBOWE !!!! 
 

dla klubów, z których co najmniej 7 zawodników będzie uczestnikami zgrupowania  
- 550 zł/osoba + trener gratis  

 
Uwaga  - rabaty: First Minute, indywidualne i rabaty klubowe nie łączą się ze sobą 

 
6. Zgłoszenia:  

Zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki  w wysokości 300,00 zł należy przesłać do dnia 
15.04.2021   wypełniając link zgłoszeniowy:  
 
https://forms.gle/sPz7QnF3wbrwTvLK9 
 

Zaliczkę proszę wpłacić przelewem na konto: 
 
Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego - Marek Chrabąszcz   
56-120 Brzeg Dolny ul. Wilcza 21/18 
 
Nr konta: 17 1090 2499 0000 0001 3133 5767 
z dopiskiem: zgrupowanie majowe 2021 - imię i nazwisko zawodnika.  
 
W dniu wyjazdu otrzymacie Państwo końcowe faktury za udział w zgrupowaniu. 
Jeżeli Państwo życzycie sobie w rachunku końcowym wyszczególnienie innego płatnika, proszę o przesłanie takiej informacji w 
wiadomości e-mail wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. 
 

UWAGA WAŻNE - W przypadku rezygnacji ze zgrupowania – zaliczka przepada w całości !!!!!. Proszę o przemyślane decyzje 
 
 

1. Sprawy organizacyjne: 
 - Ze względu na ilość stołów (25 profesjonalnych stołów ANDRO, JOOLA I DONIC) liczba uczestników jest ograniczona  
 - Każdy z uczestników zgrupowania przyjeżdża na koszt własny  
- Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania w trakcie zgrupowania aktualnych badań lekarskich  - osoba bez waż-
nych badań lekarskich może być nieprzyjęta na obóz 
 

2. Kontakt i szczegółowe informacje:  
Marek Chrabąszcz – tel. 605245769,  e-mail: m.chrabaszcz@brzegdolny.pl  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zgrupowania w razie zbyt małej ilości uczestników.  
W takim przypadku wpłacona kwota jest zwracana w całości. 

Serdecznie zapraszamy 

Za organizatorów 

Marek Chrabąszcz 
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Oni nam już wielokrotnie zaufali: 

grudzień 2013  
 

 

maj 2014 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja I  

 
 

lipiec 2014 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja II  

 

grudzień 2014 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja III  

 
czerwiec 2015  

Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja IV  

 

lipiec 2015  
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja V - lipcowa  

 
sierpień 2015  

Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja V - sierpniowa  

 
 

grudzień 2015 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja VI 
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maj 2016 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja VII 

 
 

lipiec 2016 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja VIII  

 
 

grudzień 2016 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja IX - Sylwester 2016 

 
 

maj 2017 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja X  

 
 

wakacje 2017 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja XI 

 

grudzień 2017 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja XII - Sylwester 2018 

 
 

Zgrupowanie Majowe 2018 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja XIII 

 

Wakacje 2018 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja XIV

 
 

grudzień 2018 
Ja też kiedyś zostanę mistrzem - edycja XV 

maj 2019 
Ja też kiedyś zostanę mistrzem - edycja XVI 
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Wakacje 2019 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja XVII

 
 

grudzień 2019 
Ja też kiedyś zostanę mistrzem - edycja XVIII 

 
 
 

 

Wakacje 2020 
Ja też kiedyś zostanę Mistrzem - edycja XIX

 
 

maj 2021 
Ja też kiedyś zostanę mistrzem - edycja XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

??? 
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JEST CZAS NA PROFESJONALNY TRENING... 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEST TRENING NA WIELE PIŁEK... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOCZESNE ROBOTY DO WYRZUCANIA PIŁEK TEŻ WSPOMAGAJĄ TRENING NAJMŁODSZYCH 

 

JEDNAK NIE ZAPOMINAMY O TRENINGU OGÓLNOROZWOJOWYM I SZYBKOŚCIOWYM 
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JEST TEŻ ANALIZA TECHNIKI GRY NA WIDEO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS NA POWAŻNY TRENING ALE I TEŻ CZAS NA ZABAWĘ i RELAKS. 
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Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego  
www.facebook.pl/dolnobrzeskaszkolka.pl                                                                       www.dolnobrzeskaszkolka.pl 

 

Przyjedź do Brzegu Dolnego a poznasz tajniki profesjonalnego treningu  tenisa stołowego 

Przeczytaj  więcej: 

Zgrupowanie Sylwestrowe 2018 - edycja XII 

Zgrupowanie wakacyjne 2018 - edycja XIV 

Zgrupowanie noworoczne 2018 - edycja XV 

Zgrupowanie majowe 2019 - edycja XVI 

Zgrupowanie wakacyjne 2019 - edycja XVII 

Zgrupowanie noworoczne 2019 - edycja XVIII 

Obóz wakacyjny 2020 - edycja XIX 

Z A P R A S Z A M Y  do Brzegu Dolnego !!!! 

 

 

http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:zgrupowanie-sylwestrowe-2018-ja-tez-kiedys-zostane-mistrzem-edycja-xii-zakonczone&catid=17&Itemid=141
http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:xiv-edycja-obozu-jatez-kiedys-zostane-mistrzem-zakonczona&catid=17&Itemid=141
http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:kolejne-pingpongowe-swieto-zakonczone&catid=17&Itemid=141
http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=79:xvi-edycja-obozow-ja-tez-kiedys-zostane-mistrzem-zakonczona&catid=17&Itemid=141
http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82:podsumowanie-obozu-wakacyjnego-2019&catid=17&Itemid=141
http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:podsumowanie-xviii-zgrupowania-pod-haslem-ja-tez-kiedys-zostane-mistrzem&catid=17&Itemid=141
http://dolnobrzeskaszkolka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:oboz-i-po-obozie-podsumowanie-xix-edycji&catid=17&Itemid=141
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