


Youth Academy Ajax Amsterdam 

"De Toekomst" znaczy "przyszłość"
Ajax Amsterdam - pierwsze skojarzenie? Fantastyczna szkółka piłkarska, wypuszczająca każdego roku 

niesamowitych wręcz nastoletnich piłkarzy. "De Toekomst" w przełożeniu na język polski oznacza "przyszłość", a 

jest to zarazem nazwa akademii Ajakxu. To właśnie tam przyuczał się piłkarstwa Johan Cruyff, jeden z 

największych piłkarzy w historii futbolu. Jednym z sekretów sukcesu słynnej La Masii (szkółka piłkarska Barcelony) 

jest przeszczepienie na jej grunt przez Johana Cruyffa wielu rozwiązań, których uświadczył w Ajaksie jako młody 

chłopak. Nieustannych powiązań obu szkółek nie sposób uniknąć, bo choć łączy je m.in. osoba Cruyffa, 

podobieństw jest zdecydowanie więcej. Obie wpajają młodym piłkarzom wizję piłki iście bajecznej. "De 

Toekomst" w latach swojego istnienia wychowała wielu reprezentantów Holandii. W grupie tej można wyróżnić 

takich zawodników jak: Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Marco van Basten, Edgar Dawids czy Frank de Boer. W 

Ajaksie swoje kariery rozpoczynali także obecnie grający reprezentanci "Oranje": Ryan Babel, Wesley Sneijder, 

Rafael van der Vaart, John Heitinga, Clarence Seedorf, Klaas Jan Huntelaar, Thomas Vermaelen, Nigel De Jong

oraz Maarten Stekelenburg.

Już 2 lipca br. 300 młodych polskich piłkarzy otrzyma możliwość treningów z trenerami 

najsłynniejszej Akademii Piłkarskiej w Europie którzy poprowadzą: 

Ajax Summer Talent Camp



Ajax Summer Talent Camp - organizatorzy

Organizatorzy

All Stars Consultancy Ateny

Autoryzowany Partner AFC Ajax Amsterdam

Piłkarski Portal Społecznościowy naszeligi.pl

Partner Oficjalny

Miasto Wrocław

Partnerzy projektu

Wolunteers for sport



Ajax Summer Talent Camp – Gość Specjalny

Gość Specjalny Ajax Summer Talent Camp – Ronald de Boer
Wychowanek Youth Academy Ajax Amsterdam

Piłkarz Roku 1994 i 1996 w Holandii. 

Obecnie jest m.in. doradcą Katarskiej Federacji Piłkarskiej i ambasadorem World Cup Katar 2022

Kariera

Wychowanek Youth Academy Ajax Amsterdam. Profesjonalną karierę sportową rozpoczynał w Ajaxie Amsterdam w 

sezonie 1988/1989. Spędził w tym klubie w sumie 11 lat z przerwą w sezonie 1991/1992 i 1992/1993 kiedy 

występował w zespole FC Twente Enschede. W sezonie 1998/1999 przeniósł się do FC Barcelona w której 

występował do 2000 roku kiedy to przeniósł się do Glasgow Rangers. W zespole ze stolicy Szkocji spędził 4 sezony. 

W 2004 roku wyjechał na sportową emeryturę do Kataru gdzie występował w zespołach Ar-Rajjan i Al-Shamal.

W trakcie kariery występował na boisku z takimi zawodnikami jak; Frank Rijkaard, Denis Bergkamp, Carles Puyol, 

Rivaldo, Xavi Hernandez, Edgar Davids, Clarenc Seedorf, Josep Guardiola i Luis Figo. 

Trofea

Z Ajaxem wywalczył 5 tytułów Mistrza Holandii w sezonach 1989/1990, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 

1997/1998; 2 Puchary Holandii w sezonach 1992/1993 i 1997/1998 oraz 3 Superpuchary Holandii w sezonach 

1992/1993, 1993/1994 i 1994/1995.

W europejskich pucharach zdobył z Ajaxem najcenniejsze trofeum klubowe w Europie, Puchar Mistrzów w sezonie 

1994/1995, Superpuchar w 1996 roku oraz Puchar Interkontynentalny 

w 1995 roku. W Glasgow Rangers zdobył Mistrzostwo Szkocji w sezonie 2002/2003 i po 2 razy Puchar Szkocji i Ligi 

Szkockiej w sezonach 2001/2002 i 2002/2003.

Reprezentacja Holandii

W reprezentacji debiutował 24 marca 1993 roku w meczu z San Marino. Rozegrał 65 meczów i strzelił 13 bramek. 

Wystąpił dwa razy na Mistrzostwach Świata: Stany Zjednoczone 1994 i Francja 1998.

Występował także na Mistrzostwach Europy w roku 1996 w Anglii i 2000 roku w Belgii/Holandii.

gracz roku 1994 i 1996 w Holandii.



Ajax Summer Talent Camp - program

Program Ajax Summer Talent Camp

- 1 czerwca, konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Wrocławia 

oraz ambasadora Ajaxu Amsterdam Ronalda de Boer

- 2-8 lipca, 7 dni treningowych (w tym 3 dni po 2 sesje treningowe dziennie)

- treningi oparte są o zasadę TIPS, zakładającej wszechstronny rozwój młodego 

organizmu. Szczególną uwagę poświęca się szlifowaniu techniki, szybkości, 

boiskowej inteligencji i hartowaniu charakteru

- zajęcia panelowe poświęcone żywieniu, zdrowemu trybowi życia, 

profilaktyce zdrowotnej

- możliwość przeprowadzenia kompleksowych badań wydolnościowych

- seminarium szkoleniowe dla trenerów piłki nożnej

Treningi poprowadzą trenerzy Youth Academy Ajax Amsterdam: Robin Pronk, Casimir 

Westerveld, Alex Geernaert, Marco van Galen, Jan Splinter, Eddie van Schaik



Ajax Summer Talent Camp - program

Program obozu

2 lipca - sobota

10:00 - 12:30  zakwaterowanie uczestników (dotyczy uczestników 

z opcją pobytu)

13:30               obiad

15:45               uroczyste otwarcie Ajax Summer Talent Camp

16:00 - 17:30  trening

19:00               kolacja

3 lipca - niedziela

08:15               śniadanie

10:00 - 11:15  trening

13:30               obiad

16:00 - 17:15  trening

19:00               kolacja

4 lipca - poniedziałek

08:15               śniadanie

09:00 - 13:00  zajęcia tematyczne/czas wolny (dotyczy 

zawodników)

09:00 - 13:00  Seminarium dla trenerów

13:30               obiad

16:00 - 17:30  trening

19:00               kolacja

5 lipca - wtorek

08:15               śniadanie

10:00 - 11:15  trening

13:30               obiad

16:00 - 17:15  trening

19:00               kolacja

6 lipca - środa

08:15               śniadanie

10:00 - 11:30 trening

13:30               obiad

14:30 - 18:30 zajęcia tematyczne/czas wolny

19:00               kolacja

7 lipca - czwartek

08:15               śniadanie

10:00 - 11:15  trening

13:30               obiad

16:00 - 17:15  trening

19:00               kolacja

8 lipca - piątek

08:15               śniadanie

10:00 - 11:30  trening

13:00               uroczyste zakończenie Ajax Summer Talent Camp

14:15               obiad

15:30               wykwaterowanie uczestników (dotyczy 

uczestników z opcją pobytu)



Ajax Summer Talent Camp – infrastruktura sportowa

Infrastruktura sportowa

- 10 boisk do piłki nożnej o wymiarach 98 x 64 m (oświetlenie)

- 1 boisko do piłki nożnej sztuczne o wymiarach 100 x 68 m (oświetlenie)

- 3 boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka)

- sześć szatni (z możliwością zwiększenia do dwunastu)

- hala sportowa dla gier zespołowych

- kryty basen: długość 25 m, szerokość 16,5 m, głębokość 1,4 m – 1,8 m

- sauna, gabinet masażu

- 14 kortów tenisowych

- hala tenisowa (3 korty syntetyczne)



Ajax Summer Talent Camp – infrastruktura sportowa

Infrastruktura sportowa - wizualizacja



Ajax Summer Talent Camp – infrastruktura sportowa

Warunki pobytu

Noclegi i wyżywienie

- hotel studencki: 250 miejsc (pokoje dwu i trzy osobowe)

- stołówka z całodziennym wyżywieniem (max. 800 osób dziennie)

- hotel kat.3 : 42 miejsca

Zaplecze konferencyjno -szkoleniowe

- sala konferencyjna: 180 miejsc (wyposażenie multimedialne)

- dziesięć sal dydaktycznych (każda 30 miejsc) 

Kompleks hotelowo-konferencyjny znajduje się na terenie ośrodka treningowego.



Ajax Summer Talent Camp – infrastruktura sportowa

Warunki pobytu - wizualizacja



Ajax Summer Talent Camp – warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa 
Letni obóz Ajaxu Amsterdam (Ajax Summer Talent Camp) odbędzie się w dniach 2-8 lipca 2011 roku na obiektach 

AWF Wrocław. W obozie uczestniczyć mogą chłopcy w wieku 7 -16 lat, czynnie grający w piłkę nożną w klubach 

lub szkółkach piłkarskich.

Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w Ajax Summer Talent Camp musi poprawnie wypełnić formularz 

zgłoszeniowy oraz przesłać go drogą elektroniczną lub pocztową na adres e-mail: biuro@naszeligi.pl lub Nasze Ligi 

Sp. k. 30-062 Kraków, al. 3-go Maja 9. W temacie wiadomości lub na kopercie koniecznie należy wpisać: 

Zgłoszenie Ajax Camp.

W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, Zgłaszający otrzyma od Organizatora 

informacje o formach płatności wraz z numerem konta, na który należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% 

wartości Obozu. Ilość miejsc na obozie jest ograniczona. W przypadku braku miejsc Zgłaszający zostanie 

poinformowany o wpisaniu go na listę rezerwową. Po otrzymaniu zaliczki Organizator wyśle Zgłaszającemu 

potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z fakturą VAT za dokonaną wpłatę zaliczki. Pozostałą część kwoty 

Zgłaszający musi wpłacić do dnia 24 czerwca 2011 r.

Wszystkie szczegóły obozu Ajax Summer Talent Camp na stronie internetowej  www.ajaxsoccercamp.pl

W przypadku rezygnacji z obozu Ajax Summer Talent Camp zaliczka oraz wpłata końcowa nie podlegają zwrotowi.

W koszcie uczestnictwa zawarte są stroje sportowe które uczestnicy obozu otrzymają na własność.

Koszt uczestnictwa wynosi:
930 PLN – koszt zajęć sportowych, 1590 PLN - koszt zajęć sportowych wraz z pobytem i wyżywieniem. 

Zawodnicy zgłaszani przez kluby, akademie i szkółki piłkarskie:

837 PLN – koszt zajęć sportowych, 1431 PLN - koszt zajęć sportowych wraz z pobytem i wyżywieniem.

Zgłoszenia powyżej trzech osób:

790 PLN – koszt zajęć sportowych, 1384 PLN - koszt zajęć sportowych wraz z pobytem i wyżywieniem.



Ajax Summer Talent Camp

Napisali już o nas



Ajax Summer Talent Camp – oferta dla Partnera

strona www.ajaxsoccercamp.pl



Ajax Summer Talent Camp – oferta dla Partnera

Ajax Summer Talent Camp na Facebook.com



Kontakt:

Piotr Pyziak

Mobile: + 48 501 205 274

e-mail: p.pyziak@naszeligi.pl

Nasze Ligi Sp.K.

al. 3 Maja 9

30-062 Kraków

www.naszeligi.pl

"De Toekomst" znaczy "przyszłość„

www.ajaxsoccercamp.pl


