
OBÓZ TRENINGOWY DLA TRIATHLONISTÓW
Susz, 11-17 czerwca i 18-24 czerwca 2012

Wszystkich triathlonistów, a także kandydatów na triathlonistów zapraszamy na obóz treningowy do 
Susza – stolicy polskiego triathlonu, gdzie w dniach 6-8 lipca odbędzie się Herbalife Triathlon Susz. 

Obóz to niepowtarzalna okazja zdobycia unikalnej wiedzy od naszych trenerów. Obóz przeznaczony jest dla 
amatorów na różnym poziomie zaawansowania. Wybrane przez nas miejsce nie jest przypadkowe. Tydzień 
treningów  w  Suszu  i  okolicach  pozwoli  poznać  Wam  specyfikę  trasy  Herbalife  Triathlon  Susz  w 
najmniejszych szczegółach - po tym obozie będziecie znać niemal każdy kamyk na trasie. 

Nad uczestnikami czuwać będzie Maciej Chmura – triathlonista, trener Akademii Triathlonu we Wrocławiu, 
członek kadry narodowej 2007 – 2008, wielokrotny medalista Pucharu Polski. Więcej informacji o Macieju 
jest TUTAJ

Przez 14 dni trener będzie do dyspozycji uczestników. Obóz podzielony jest na dwa turnusy trwające 7 dni. 
W  czasie  jego  trwania  oprócz  codziennych  treningów,  zaplanowaliśmy  część  teoretyczną,  gdzie  każdy 
będzie mógł pytać do woli o kwestie związane z przygotowaniem do triathlonu.

Koszt udziału w obozie to 1200 złotych od osoby za jeden turnus (7 dni)
Cena obejmuje:

• 6 noclegów w Hotelu Warmianka w Suszu (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych);
• wyżywienie (3 posiłki dziennie)
• minimum 2 treningi dziennie, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów (treningi prowadzone 

na trasach Herbalife Triathlon Susz: pływanie, rower, bieganie)
• zajęcia teoretyczne z zakresu triathlonu
• wykład Piotra Nettera, głównego trenera AT, byłego trenera kadry narodowej (minimum jeden wykład 

na każdym turnusie) 
• ubezpieczenie OC organizatora imprez
• zabezpieczenie treningów w jeziorze, trener z uprawnieniami ratownika płynący w łódce obok grupy
• bezpłatne testy pianek Aqua Sphere,  prowadzone przez sklep TRI-magic,  testowane modele  to: 

Racer, Pursuit i Pursuit SL (damskie i męskie)

Inne usługi:

• pobyt osoby towarzyszącej (6 noclegów z pełnym wyżywieniem) – 800 zł;
• koszt udziału w obozie bez zakwaterowania i wyżywienia 580zł

Liczba  miejsc  ograniczona.  W  Konsultacjach  może  wziąć  udział  maksymalnie  16  osób  trenujących. 
Wszystkich  chętnych  prosimy  o  nadsyłanie  zgłoszeń  na  adres  email:  milosz@akademiatriathlonu.pl.
Zaliczkę w wysokości 500zł należy wpłacić w ciągu 14 dni od zgłoszenia na obóz. Pozostała kwota płatna do 
20.05.

Podstawowe informacje:

Terminy: Pierwszy turnus 11-17 czerwca; drugi turnus 18-24 czerwca

Zakwaterowanie: Hotel Warmianka w Suszu, ul. Słowiańska 3

Trener: Maciej Chmura

Koszt: 1200zł za jeden trunus, osoba towarzysząca 800zł

www.akademiatriathlonu.pl

http://akademiatriathlonu.pl/trenerzy-i-eksperci/grupy-treningowe/trenerzy-i-eksperci/maciej-chmura
http://www.akademiatriathlonu.pl/
mailto:milosz@akademiatriathlonu.pl

