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MIELEC
Miejsce: RADO RESORT, Wola Chorzelowska 56 b,
39-300 Mielec

Termin: 21-26.02.2022

Cena dla uczniów SMS Rzeszów: 1 050 zł
Cena dla zawodników spoza SMS Rzeszów: 1 250 zł

Termin wpłaty zaliczki w kwocie 550 zł do 07.02.2022 r. (wpłata zaliczki 
jest jednoczesnym potwierdzeniem udziału w obozie) Reszta kwoty płatna 
do 21.02.2022 r. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku:

97 1020 4405 0000 2202 0555 6040

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, rocznik 
urodzenia, z dopiskiem  ZGRUPOWANIE SPORTOWE ZIMA 2022, 
np. Jan Kowalski, 2008, ZGRUPOWANIE SPORTOWE ZIMA 2022



SMS RZESZÓW



ZAKWATEROWANIE

Nasi sportowcy mają do dyspozycji siedem komfortowych domków.
W każdym z nich może nocować 6 – 9 osób. Domki są 3 pokojowe,
(2 pokoje na piętrze, 1 na parterze). Posiadają przestronny salon,
idealny do spotkań integracyjnych.
Wyposażenie pokoju:
✓ łazienka z kabiną prysznicową,
✓ klimatyzacja,
✓ telewizor,
✓ telefon,
✓ WiFi,
Dodatkowo nasi sportowcy mają do dyspozycji strefę termalną, 
znajdującą się pobliskim hotelu, a w niej: basen, jacuzzi wewnętrzne 
i zewnętrze, sauna sucha i parowa, gabinety SPA.



WYŻYWIENIE 
Śniadania, obiady i kolacje ośrodek sporządza według
odpowiedniej kaloryczności. Kuchnia serwuje dania
przygotowane z najświeższych, zdrowych, ekologicznych
i regionalnych produktów.

Ośrodek zdaję sobie sprawę z tego, że profesjonalni
sportowcy przestrzegają specjalnej diety, dlatego
wszystkie posiłki konsultuje ze sztabem trenerskim.
Kucharze ośrodka mogą przygotować dedykowane menu
dla piłkarzy.



BAZA SPORTOWA 
Podczas obozu mamy do dyspozycji: 
✓ pełnowymiarowe boisko naturalne (105 m x 65 m) z oświetleniem, 
✓ boisko ze sztuczną nawierzchnią (105 m x 55 m) z oświetleniem, 

(rekomendacja FIFA Quality Concept Football Turf **), przykryte 
balonem pneumatycznytm,

✓ boisko treningowe naturalne (80 m x 55 m), 
✓ zaplecze socjalne: dwie szatnie, 
✓ magazyn na sprzęt, 
✓ dwie bramki przenośne małe 2m x 5 m oraz dwie duże 2,44m x 

7,32 m. 
✓ multimedialna sala odpraw.



PAKIET SMS RZESZÓW
✓ zakwaterowanie w domkach, 
✓ śniadanie, obiad i kolacja (serwowane), 
✓ 2 jednostki treningowe na sztucznym boisku przykrytym balonem 

pneumatycznym,
✓ 2 wejścia na basen po 1h w czasie pobytu, 
✓ multimedialna sala odpraw, 
✓ wycieczka po lokalnych atrakcjach.



SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
W RZESZOWIE
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