
OBÓZ TRIATHLONOWY 
W KĄTACH RYBACKICH

 09-15.11.2015



co, gdzie, kiedy?

Chcesz rozpoczać sezon przygotowawczy
do kolejnego sezonu?
Chesz zaczać przygodę z triathlonem? 
Nie wiesz jak się do tego wszystkiego zabrać? 

Ten obóz jest dla Ciebie! 
Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia
z nami wspaniałego tygodnia, gdzie dowieciez nami wspaniałego tygodnia, gdzie dowiecie
się jak przygotować się do triathlonu, 
do kolejnego sezonu startowego.

To świetny moment na rozpoczęcie sezonu
przygotowawczego pod okiem specjalistów,
a dla osób towarzyszących okazja do relaksu.

Konsultacje odbędą się w
PPensjonacie / Hotelu Tristan w Kątach Rybackich
w dniach 09-15.11.2015 r. , który także
doskonale nadaje się na wypoczynek z całą
rodziną i posiada wiele atrakcji dla dzieci.
Podczas obozu zaplanowaliśmy 13 jednostek
treningowych.

Jedną z atrakcji, będzie możliwość wzięcia
udziału w biegu Niepodległości na 10km,udziału w biegu Niepodległości na 10km,
który odbędzie się 11.11.15 w Gdyni.

Obóz organizowany jest przez 
Labosport Polska oraz Akademię Triathlonu.



Piotr Grzegórzek – trener triathlonu, który zajmuje się 
przygotowaniem zawodników do startów na 
dystansach od sprintu do Ironmana. Jego podopieczni dystansach od sprintu do Ironmana. Jego podopieczni 
zdobywali m.in. kwalifikację na Mistrzostwa Świata 
Ironman 70.3, a także zajmowali czołowe miejsca na 
Mistrzostwach Polski Grup Wiekowych. Piotr był 
członkiem Kadry Narodowej w triathlonie od 2002 do 
2010r. Zdobył 36 medali Mistrzostw Polski w
Triathlonie, Duathlonie i Aquathlonie. Piotr 
wielokrotnie stawielokrotnie stawał na podium i wygrywał Puchar 
Polski, a jego największy sukces to 4 miejsce na
 Mistrzostwach Świata Juniorów oraz brązowy medal 
Akademickich Mistrzostw Świata w Triathlonie. Jest 
absolwentem Szczecińskiego IKF. 

Marcin Florek - były zawodnik Kadry Olimpijskiej w
Triathlonie.Zdobył 14 złotych medali Mistrzostw Polski 
w Triathlonie w tym 3 medale na Mistrzostwach 
Polski Seniorów. Zdobywca 12 miejsca w triathlonie na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Świata. Jest absolwentem
gdańskiego AWF-u na kierunku Wychowanie Fizyczne.
Jest trenerem czołowych polskich zawodników kategoriiJest trenerem czołowych polskich zawodników kategorii
PRO, jak i grup wiekowych.



Tristan Hotel & SPA

Jest nowym obiektem położonym na 
Mierzei Wiślanej niewielkiej 
turystycznej miejscowości Kąty 
Rybackie. To jedyny hotel ostanRybackie. To jedyny hotel ostan-
dardzie 4 gwiazdek w tym rejonie 
Polski. Mierzeja Wiślana to
wyjątkowa lokalizacja, która została 
doceniona przez NationalGeographic, 
a przez The World Geography uznana 
za jeden z najbardziej niezwykłych 
półwyspów na Ziemi. To doskonałe 
miejsce na oderwanie się od zgiełku 
miejskiej rzeczywistości i odpoczynek 
na świeżym powietrzu w otoczeniu na świeżym powietrzu w otoczeniu 
przyrody - szerokie piaszczyste plaże, 
wydmy, orzeźwiające morskie powi-
etrze oraz cudownie pachnący sosna-
mi Park Krajobrazowy.

Tuż obok Tristan Hotel & SP
znajduje się również Pensjonat 
Tristan w Kątach Rybackich. Goście 
Pensjonatu mają możliwość
korzystania z basenów rekreacyjnych, 
saun, groty solnej i klubu fitnes. W 
całym obiekcie jest dostępne Wi-fi. 



Koszt udziału w obozie to 1650zł od osoby trenującej
 (zakwaterowanie w pensjonacie Tristan)

CENNIK

Cena obejmuje:
- 6 noclegów w pensjonacie Tristan (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
- 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
- zabezpieczone miejsce do przechowywania rowerów
- udział w treningach i wykładach wraz z trenerami
- ubezpieczenie NNW i KL
- parking na terenie hotelu- parking na terenie hotelu
- zniżka 10% gastronomię 
- zniżka na zabiegi w Isolda SPA

Dodatkowo płatne usługi dla osób towarzyszących: 
- pobyt osoby towarzyszącej w Pensjonacie Tristan (6 noclegów + 2 posiłki dziennie za 1190zł)
- pobyt osoby towarzyszącej w Hotelu Tristan (6 noclegów + 2 posiłki dziennie za 1590zł)
- pobyt osoby towarzyszącej w Pensjonacie Tristan (6 noclegów na dostawce + 2 posiłki dziennie za 990zł)
- pobyt osoby towarzyszącej w Hotelu Tristan (6 noclegów na dostawce + 2 posiłki dziennie 1330zł)
- pobyt dzieci do lat 4 w Pensjonacie Tristan (pobyt bezpłatny)
- pobyt dzieci do lat 5 -12 w - pobyt dzieci do lat 5 -12 w Pensjonacie Tristan (6 noclegów + 2 posiłki dziennie za 680zł )
- pobyt dzieci do lat 4 w Hotelu Tristan (pobyt bezpłatny)
- pobyt dzieci do lat 5 -12 w Hotelu Tristan (6 noclegów na dostawce + 2 posiłki dziennie 740zł) 

Dodatkowo płatne usługi: 
- dopłata za osobę w pokoju 2-osobowym w Hotelu Tristan 340zł
- dopłata do pokoju jednoosobowego w Hotelu Tristan 840zł
- dopłata do pokoju jednoosobowego w pensjonacie Tristan 200zł



Coraz częściej spotykamy się z problemem braku czasu. Chcemy mądrze trenować i osiągać własne cele. 
Ale jak to zrobić? Praca, rodzina, kontuzje! 
Na tym obozie pokażemy jak trenować skutecznie, by nasze rekordy windowały w górę
w sezonie startowym.   

h p://gpx.gdyniasport.pl/

Co na obozie? 

Podczas pobytu zaplanowane zostały 

4 jednostki basenowe 
2 jednostki rowerowe 
5 jednostek biegowych 
2 jednostki ogólnorozwojowe
1 videoanaliza techniki pływackiej
1 wykład (periodyzcja obciążeń treningowych w triathlonie w makrocyklu)1 wykład (periodyzcja obciążeń treningowych w triathlonie w makrocyklu)

Intensywnosć oraz objętości treningowa, będą dopasowane do możliwości każdego uczestnika. 
- Na pływaniu skupimy się na technice. Dodatkowo przeprowadzimy videoanalizę każdego 
   zawodnika z osobna. 
- Treningi kolarskie odbywać się będą na rowerach MTB (sprzęt we własnym zakresie), 
   gdzie skupimy się na technice jak i sile kolarskiej.
- Treningi biegowe odbywać się będą w terenie. Głóny nacisk położony zostanie na technikę 
   i objętość.    i objętość. 

 Zapewniamy transport na Bieg Niepodłegłości do Gdyni, lecz zgłoszenia na te zawody 
każdy uczestnik obozu powinien dokonać we własnym zakresie.

Zapisy na:



Plan obozu 
PŁYWANIE KOLARSTWO BIEGANIE

PONIEDZIAŁEK 09.11.15

WTOREK 10.11.15
6.00 Basen videoanaliza
9.00 Śniadanie
14.00 Rower
18.30 obiadokolacja 

ŚRODA 11.11.15

Od 14.00 Zakwaterowanie
16.00 Rozruch biegowy
18.00 Oficjalne przywitanie uczestników
19.30 Obiadokolacja

8.30 Śniadanie 
11.00 Bieg Niepodległości
17.00 Videoanaliza pływania
18.30 Obiadokolacja

CZWARTEK 12.11.15
6.00 Basen
9.00 Śniadanie 
15.00 Bieg + siłownia
18.30 Obiadokolacja

PIĄTEK 13.11.15
6.00 Basen
9.00 Śniadanie 
11.00 Rower
16.00 Wykład 
18.30 Obiadokolacja 
SOBOTA 14.11.15
6.00 Basen
9.00 Śniadanie
11.30 Bieg
16.00 Siłownia
18.30 Obiadokolacja

NIEDZIELA 15.11.15

GR5’ 
OWB1 - 30-40min
GR 5’ 
5x20s rytm/ p. p
5-10min trucht
rozciąganie

GR 10’
1.00 godz doskonalenie techniki pływackiej
nagrywanie techniki pływackiej
rozciąganie 

GR 5-10’ doskonalenie techniki pływackiej 
Sztafety
rozciąganie 

GR 5’
OWB1-2 kross 40-1.00 godz 
siłownia GS

OWR1
2.00-3.00 godz
elementy siłowe

GR 5’
OWB 1 1.00-1.30godz
w tym rytmy
rozciaganie 

Siłownia 1.00-1.30 godz

GR5’ 
OWB 1 do 1.00 godz 
z torem przeszkód
rozciaganie 

OWR 1 
1.00-2.00 godz 
rozciąganie 

Bieg Niepodległości 
10km 

GR 10’
1.00 godz doskonalenie techniki pływackiej
rozciąganie 

GR 10’
1.00 godz doskonalenie techniki pływackiej 
rozciaganie 

7.00 Bieg 
9.00 Śniadanie
10.00 Pożegnanie zawodników
do 11.00 Wymeldowanie



Liczba miejsc jest ograniczona. W obozie może wziąć udział maksymalnie 20osób.
Organizator ma prawo do odwołania obozu w przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników. 

Bieg Niepodległości 11.11.15 jest imprezą dobrowolną i należy zgłosić się na nią osobiście. 
Potwierdzeniem udziału w obozie jest wpłata 50% zaliczki do 7dni od zgłoszenia. 

Wszystkich chętnych do wzięcia  udziału w obozie prosimy o kontakt z 

Piotr Grzegórzek   
numer telefonu +48 793-794-338 numer telefonu +48 793-794-338 
mail piotr.grzegorzek@labosport.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


