


Na obóz sportowy w ferie zimowe 2023 obieramy 
nową destynację - hiszpańską Valencię! 

W ciągu ostatnich lat południowa Catalonia stała się 
popularnym spotem wśród surferów, a Valencia 
przyc iąga  bogatą t radycją ,  archi tekturą i 
nieskończonymi możliwościami dla tych, którzy chcą 
trenować surfing i uczyć się jazdy na deskorolce.  

Obóz przygotowaliśmy we współpracy ze Start 
Skate & Community i Mediterranean Surf School.  

Zapraszamy do zapoznania się  ze szczegółami 
wyjazdu.

Surfujemy w nowym kierunku!



Program obozu opiera s ię na 
zajęciach sportowych z równowagi, 
m o t o r y k i , s u r fi n g u , j o g i o ra z 
deskorolki z wykorzystaniem sprzętu 
oferowanego przez Mediterranean 
Surf School.  

Obóz skierowany jest do dzieci i 
m łodzieży od 11. roku życ ia . 
Tworzymy dwie grupy wiekowe: 
11-13 oraz 14-16 lat. Turnusy 
r e a l i z u j e m y w g r u p a c h 3 0 -
osobowych. Każdy z nich trwa 7 dni.  

B!d" z nami na fali!



TERMIN I  10.02 - 17.02.2023  

Transport liniami Wizzair z lotniska 
Chopin w Warszawie do Valencii.  
Z każdą grupą podróżować będzie 
dwóch opiekunów.  
Koszt przelotu to ok. 250 EUR.  

Z lotniska oferujemy sprawdzonego 
przewoźnika, który zawiezie nas do 
miejsca docelowego (+ ok 20EUR) 

terminy wyjazdów



Hostel River położony jest w samym sercu 
zabytkowego centrum Valencii, tuż obok 
parku miejskiego Turia, który łączy nas 
bezpośrednio z głównymi atrakcjami 
turystycznymi. Znajduje się  tu m.in. Miasto 
Sztuki i Nauk oraz dwa skateparki i tereny 
zielone, na których spotykać się będziemy 
na różnych aktywnośc iach: grach, 
zabawach, piknikach, czy posiłkach. Okolica 
daje pełną możliwość czerpania z natury, 
jednocześnie będąc w sercu miasta.  
Do dyspozycji jest duża  kuchnia  i tzw. 
common areas, sala z projektorem, 
PlayStation, przestrzeń do oglądania 
filmów i uprawiania sportu.  Pokoje są 
wieloosobowe i przestronne. 

gdzie !pimy



DZIEŃ 1 
PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE 
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 
SPACER - ZWIEDZANIE OKOLICY 
(OGRODY TURII) 
KOLACJA

DZIEŃ 2 
9:00 ŚNIADANIE 
10:30 SKATEBOARDING / SKATE PLAZA  
13.00 LUNCH W PARKU - PIKNIK  
13.30 LEKCJA HISZPAŃSKIEGO 
15:30 WYCIECZKA SZLAKIEM GRAFFITI 
W CENTRUM WALENCJI  
19:30 KOLACJADZIEŃ 3 

9:00 ŚNIADANIE 
10:00 WYCIECZKA ROWEROWA DO 
EL SALER 
13:00 LUNCH NA PLAŻY 
17:00 ZAJĘCIA W TURII/SPACER PO 
ZABYTKOWYM CENTRUM 
19:30 KOLACJA

DZIEŃ 4 
9:00 ŚNIADANIE 
10:00 JOGA 
11:30 GULLIVER PARK 
13:00 LUNCH W PARKU 
14:00 GRY I ZABAWY 
14:45 LEKCJA HISZPAŃSKIEGO  
16:00 SKATEBOARDING/GULIWER 
SKATEPARKU 
19:30 KOLACJA

co nas czeka



DZIEŃ 5 
8:00 ŚNIADANIE 
9:00 YOGA 
10:30 SURFING 
13:30 LUNCH NA PLAŻY 
16:30 ZWIEDZANIE  
ZABYTKOWEJ CZĘŚCI MIASTA 
19:30 KOLACJA

DZIEŃ 6 
8:00 ŚNIADANIE 
10:30 SURFING 
14:00 LUNCH NA PLAŻY LUB NA 
PROMENADZIE 
15:00 SKATEBOARDING/ ZAJĘCIA I 
ZABAWY NA PLAŻY/ CHILL TIME   
19:30 KOLACJA

DZIEŃ 7 
9:00 ŚNIADANIE 
10:30 SURFING 
14:00 LUNCH NA PLAŻY 
15:00 WARSZTATY EKOLOGICZNE 
19:30 KOLACJA 
20:30 PREMIERA FILMU 
OBOZOWEGO / UPOMINKI

DZIEŃ 8 
9:00 ŚNIADANIE 
DO POTWIERDZENIA: ZAJĘCIA 
DESKOROLKOWE 
WYKWATEROWANIE I TRANSFER 
NA LOTNISKO

co nas czeka



- pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
- 7 noclegów w The River Hostel 
- 5-dniowy obóz sportowy (surfing, 
deskorolka, joga, wycieczka rowerowa) 
- warsztaty ekologiczne 
- nauka języka hiszpańskiego 
- zwiedzanie miasta i zabytków

CENA 570 EUR

Cena zawiera
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Tworzymy Akademię łącząc aktywny wypoczynek, bezpieczeństwo i ekologię 
ze świadomością, w którym kierunku zmierza świat. Każdy wyjazd to autorski 
program szkoleniowy oparty o trzy dyscypliny igrzysk olimpijskich i naukę życia 
w zgodzie z przyrodą, z dala od masowych atrakcji, w sprawdzonych 
miejscach. Sportowe treningi i aktywny wypoczynek w gronie rodziny i 
przyjaciół są narzędziem do osiągnięcia celów, takich jak rozwój fizyczny, 
umiejętności pozytywnego nastawienia, nawiązywania relacji, budowy i 
wzmacniania wewnętrznej motywacji. 

Organizację tworzą certyfikowani trenerzy i pedagodzy,  
którzy każdego dnia, przekazując swoje pasje i wartości,  
inspirują do odkrywania własnych możliwości.

AKAdemia surfingup
o
z
n
a
j
m
y

s
i
!



To społeczność skaterów, kochających 
deskorolkę. Posiadamy licencję Polish Skate 
Federation i jesteśmy certyfikowanymi 
instruktorami. Od ponad 8 lat przekazujemy 
swoje profesjonalne doświadczenie.  

Nieważne ile masz lat, skąd pochodzisz  
i jaki jest Twój obecny poziom, dla nas jesteś 
prawdziwym skatem. Deskorolka to nasza pasja, 
nasza praca i nasze życie. W ostatnich latach 
uczyliśmy skateboardingu w Polsce, Czechach, 
Holandii i Hiszpanii. Naszym celem jest 
promowanie deskorolki jako globalnej, 
uniwersalnej i nie znającej podziałów 
dziedzinie. 

Ucz się tricków, dziel się pasją i twórz swój 
własny styl życia - zdrowy, towarzyski  
i międzynarodowy.
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wasi instruktorzy

Julia Naglerjurek wieczorek
Swoją przygodę zawodową rozpocząłem jako ratownik wodny. 
Podczas 7-letniej przygody z ratownictwem wodnym ukończyłem 
szereg kursów oraz szkoleń z zakresu ratownictwa m.in.: ratownik 
morski, instruktor Basic Life Support, ratownik kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Wielokrotny uczestnik Grand Prix Polski w Ratownictwie 
Wodnym. Przygodę z surfingiem rozpocząłem w 2010 roku we Francji. 
W oceanie zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Posiadam tytuł 
magistra wychowania fizycznego zdobyty na Wydziale Kultury 
Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Uważam, że 
sport jest świetną metodą na odstresowanie oraz wyładowanie 
nadmiernej ilości energii! Chciałbym podzielić się swoją pasją do 
sportu oraz pozytywną energią! Surfing jest dla mnie czymś więcej niż 
sport. To sposób na życie, wspaniała przygoda i obcowanie z naturą.

Ukończyłam kurs na wychowawcę kolonijnego oraz 
pilota wycieczek. Pracowałam także jako opiekunka 
do dzieci - w 2019 wyjechałam na kilka miesięcy do 
Francji jako au pair. Moją pasją od dzieciństwa są 
psy, którym obecnie poświęcam dużą część mojego 
c z a s u z a w o d o w e g o . J e s t e m m i ło śn i c z ką 
samorozwoju i sportów zimowych: narciarstwo, 
snowboarding, łyżwy. Uwielbiam wszelkiego rodzaju 
ruch. Sport dodaje mi endorfin i poprawia 
samopoczucie.

Moja przygoda w pracy z dziećmi zaczęła się w 2014 roku jako 
drugi instruktor na zajęciach gimnastycznych z elementami 
akrobatyki. Od tamtej pory miałam przyjemność prowadzić 
zajęcia sportowe i artystyczne dla dzieci i dorosłych w wielu 
placówkach i na obozach. Były to między innymi zajęcia 
ogólnorozwojowe pod narty, pod surfing, pod sztuki walki, 
joga dla dzieci i dla dorosłych, zajęcia taneczne, akrobatyczne 
oraz tenis. Poza doświadczeniami zawodowymi jestem 
wyszkolona na ratownika wodnego, animatora zabaw 
dziecięcych i opiekuna kolonijnego. Pracując z ludźmi staram 
się jak najbardziej pokazać sport jako zabawę i przyjemność, 

aleksandra grzeszak



wasi instruktorzy

wojciech kad!ubiec Iyana
Od 10 lat pracuje jako instruktor deskorolki z 
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Założyciel szkoły 
deskorolki Start Skate w Walencji. Magister 
antropologii Uniwersytetu Śląskiego. Od lat zajmuje 
s ię organizacją warszatów, obozów, zajęć 
deskorolkowych indywidualnych i grupowych w 
różnych krajach. Dotychczasowo prowadził szkołę 
deskorolki w Polsce, Czechach, Holandii i Hiszpanii. 
Od 7 lat pracuje na największym obozie 
deskorolkowym w Europie. 

Jeździ na deskorolce od 6 klasy szkoły podstawowej. 
Pasjonatka deskorolki i sportu jako narzędzia do promowania 
różnorodności i włączenia społecznego. Jest organizatorką 
corocznego festiwalu deskorolkowego Diversity Fest, 
promującego różnorodność społeczną i kulturową w sporcie. 
Studiowała filologię hiszpańską i nauki o środowisku, a 
obecnie jest na ostatnim roku studiów magisterskich z 
zakresu współpracy rozwojowej. Jej supermoc: Nie boi się 
próbować nowych rzeczy, nawet jeśli nie jest w nich dobra. 
Zachęca innych do tego samego aby próbować nowych 
rzeczy i przełamywać swoje wewnętrzne blokady.



wasi instruktorzy

Maksymilian Franczak

Instruktorka jogi, pasjonatka sportu, spontanicznych 
podróży i natury. W 2016 roku zdecydowała się na 
szkolenie nauczyciela yogi Vinyasa (RYT-200) w 
Yogalinda w Barcelonie. W 2018 roku zrobiła szkolenie 
"Gravity" (aerial yoga) w Yogaone w Barcelonie. Od tej 
pory aktywnie działa i stale podnosi swoje kompetencje. 
“Yoga poprawia elastyczność , koncentrację i 
równowagę. Wypełnia mnie, wzmacnia fizycznie i 
psychicznie oraz wydobywa ze mnie to, co najlepsze 
każdego dnia.”

Jeździ na desce od 12 roku życia, student 
kulturoznawstwa, obecnie przebywa w Hiszpanii w 
Walencji na praktykach erasmus jako instruktor jazdy 
na deskorolce, pracuje z dziećmi od 3 lat. Ukończył 
oficjalny kurs instruktora deskorolki w 2022 roku 
patronowany przez Polish Skate Federation. 

Alicia Ortuño



Naszym głównym celem jest przekazanie 
pasji do tego sportu i do morza. 

Jesteśmy surferami i specjalistami  
od wychowania fizycznego, którzy  
po wielu latach surfowania doszli  
do punktu w życiu, w którym to, co 
sprawia nam największą przyjemność,  
to satysfakcja z tego, że widzimy, jak ktoś 
inny uczy się surfować, pokonuje swoje 
lęki i świętuje każdy mały postęp.  

Jesteśmy wielkim zespołem dla wielkiego 
morza.
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FUNDACJA 5LIVE 
ul. Przasnyska 6/1 
01-756 Warszawa 

+48 731 553 335 
kontakt@akademiasurfingu.pl

Do zobaczenia na fali!

B!d"my w kontakcie

mailto:kontakt@akademiasurfingu.pl

