
 

 

 
 

 
 

MILAN JUNIOR CAMP 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY AC MILAN 

  
 

1-7.07.2012 
CATTOLICA - WŁOCHY 

   
 

Szanowni Państwo, 
 

Pragniemy zaproponować Państwu lato z AC Milan Junior Camp! 
Chcielibyśmy po krotce przedstawic projekt Milan Junior Camp 2012 w Cattolica we Włoszech. 

 

Cattolica znajduje się w regionie środkowych Wloch, na terytorium Emilia Romagna. 

Miejscowość ta jest slawnym miejscem letniskowym, odpowiednim dla rodzin, dzięki piaszczystym  

plażom i płytkiej wodzie. Z Cattolici można szybko dotrzeć do Rimini, Gradara, San Marino, 

Montefeltro i innych miejsc bardzo pięknych i charakterystczynych. W poblizu znajduje się,  tez 

wiele parkow rozrywki takich jak wodny park Aquafan, Mirabilandia, Oltremare, czy Italia w 

miniaturze. 

 

Football Academy wraz z Filippo Galli, prowadzącym grupy młodzieżowe AC Milan, pragnie 

zaoferować Pańśtwu AC Milan Junior Camp 2012. Jak zaznacza Galli, najlepsi piłkarze 

uczestniczący w obozie z pewnością zostaną dostrzeżeni przez trenerów Milanu. Trenerzy biorący 

udział w obozach Milan Junior Camp to osoby bezpośrednio związane z AC Milan. Wśród kadry 

trenerskiej znajdą Państwo także byłych graczy Milanu. Podstawowym zadaniem trenerów Milan 

Junior Camp jest niedopuszczenie aby umknął im jakikolwiek utalentowany zawodnik – uczestnik 

obozu. 

 

 

 

 
Milan Junior Camp zaczyna  
się 1 lipca i kończy 7 lipca  
we włoskiej Cattolice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

W związku z coraz większym zainteresowaniem klubem 

AC Milan, powstal projekt o nazwie AC Milan Junior Camp. AC 

Milan chce dać mlodym ludziom zaczynającym dopiero swoją 

przygodę z piłką, jak i tym którzy juz poznali świat futbolu, 

możliwość indywidualnego rozwoju swoich umiejętności. AC 

Milan pragnie dzielić się własnym doświadzczeniem, 

dopasowując szkolenia do potrzeb młodych adeptów futbolu. 

Kluczowy dla Milanu jest wysoki poziom przekazywanej w ten 

sposob wiedzy. 

 

Jesteśmy przekonani,  że młodzi ludzie z Polski, powinni 

mieć możliwość uprawiania piłki nożnej łącząc zabawę z nauką, 

poznając rówieśników z Włoch oraz wykorzystywać to 

doświadczenie do mierzenia swoich sukcesów i porażek w 

przyszłości. Dlatego właśnie AC Milan koncentruje się na 

wychowywaniu młodych piłkarzy poprzez takie projekty jak 

Milan Junior Camp. 

 

Aby dać jak największy rozgłos Milan Junior Camp 2012, przygotowujemy kampanie 

reklamową, która obejmie cale środkowe Włochy. Informacja o Milan Junior Camp trafi do 

młodych piłkarzy oraz ich rodziców poprzez  dziesiątki tysięcy ulotek, plakatów, spotów radiowych, 

a także za pośrednictwem lokalnej telewizji i oczywiście na poziomie krajowym z AC Milan 

Channel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Warto zaznaczyć, iż poraz pierwszy w historii, 

Milan Junior Camp jest dostępny dla młodzieży spoza 

Włoch. Dzięki współpracy Football Academy oraz Milan 
Junior Camp, młodzi adepci futbolu z Polski, jako jedyni 

spoza Włoch mają możliwość uczestniczenia w tym 

niesamowitym wydarzeniu. 
 

Milan Junior Camp jest  typem wakacji 

stacjonarnych, dlatego zapewniamy nocleg dla 

uczestników w wybranych przez AC Milan Hotelach w 

danych niejscowosciach. MJC z założenia jest 

organizowany w najpiękniejszych i najbardziej 

exskluzywnych kurortach górskich lub morskich Wloch. 

Program campu podzielony został na siedem dni - od 

niedzieli do soboty. Tygodniowy program Milan Junior 

Camp, łączy w sobie sport, rozrywkę, rekreację oraz 

turystykę i wypoczynek. 

 

*Oprócz standardowego MJC (7 dni. + Nocleg) można 
przystąpić do tzw. Day Camp (7 dni bez 
zakwaterowania). 

 

W Milan Junior Camp mogą uczestniczyć chłopcy i dziewczęta w wieku od 8 do 15 lat.  
Oprócz typowego MJC organizujemy  rowniez obozy  "bez walizki" o nazwie "Day Camp". 
Day Camp organizowany jest w największych włoskich miastach i we wszystkich miejscach, gdzie 

odbywają się klasyczne Milan Junior Campy. Nie  zawierają one w pakiecie pełnego wyżywienia i 

noclegu. Day Camp posiada w pakiecie tylko obiad, treningi i zestaw uczestnika MJC (strój 

sportowy AC Milan + gadżety). 
 

Przykładowy rozkład dnia podczas MJC: 
 
07:30 pobudka 

08:00 do 08:30 śniadanie 

09:00 do 11:30 szkolenie/trening 

11:30 do 12:30 prysznic , basen lub sport alternatywny  

12:30 do 13:30 obiad 

13:30 do 15:00 relaks, odpoczynek, czas wolny  

15:00 do 17:00 szkolenia/treningi i turnieje 

18:00 do 19:30 relaks/odpoczynek/czas wolny  

19:30 do 20:30 kolacja 

21:00 do 22:00 zajęcia wieczorne 

22:30 cisza nocna 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Trenerzy,  którzy będą pracować na  
Milan Junior Camp 2012: 
 

• Massimo Agostini “condor” (ex AC Milan) 

• Andrea Biffi (sektor młodzików AC Milan)  

• Walter Biffi (sektor młodzików Ac Milan)  

• Antonello Bolis (sektor młodzików AC Milan)  

• Angelo Carbone (ex AC MILAN) 

• Lodovico Costacurta, wiosna Milan (BRAT 

BILLY Costacurta)  

• Stefano Eranio (ex AC MILAN) 

• Claudio Lippi (trener i dziennikarz AC Milan Channel) 

• Roberto Lorenzini, (ex gracz del trio olandese) 

• Alessandro Lupi (sektor młodzików AC Milan) 

• Andrea Maldera( współpracownik Pana Massimiliano Allegri – pierwszego trenera AC 

Milan)  

• Emanuele Pischetola (sektor młodzików AC Milan)  

• Francesco Sità (collaboratore di mister Stroppa alla primavera) 

• Giovanni Stroppa (sektor młodzików AC Milan) 

• PaoloValori, (ex piłkarz AC Milan za czasów  Marco Van Bastena)  

• Simone Baldo (sektor młodzików AC Milan) 

• Giovanni Misso (sektor młodzików AC Milan) 

• Giovanni Valenti (sektor młodzików AC Milan) 

• Massimiliano Sorgato (sektor młodzików AC Milan) 

• Davide Bianchessi (sektor młodzików AC Milan) 

 

Trenerzy bramkarzy: 
 

• Luigi Romano (sektor młodzików AC Milan) 

• Guido Nanni (trener bramkarzy AS Roma 1° druzyna). 

• Francesco Navazzotti (trener bramkarzy młodzików AC 

Milan). 

• Adalberto Grigioni (trener bramkarzy SS Lazio 1° 

druzyna). 

• Giovanni Pascolini (trener bramkarzy Gubbio i ex trener  

Narodowej druzyny U18 Włoch). 

• Gaetano Petrelli (trener bramkarzy SSC Napoli 

1°druzyna). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Goście podczas Milan Junior Camp 2012: 
 

• BILLY COSTACURTA 

• CARLTON MAYERS 

• MASSIMO AGOSTINI 

• ALDAIR 

• MASSIMO AMBROSINI 

• ARRIGO SACCHI 

• CARLO PELLEGATTI 

• ORLANDINI 

• GRANDONI 

• BRUNO DEI FICHI D’INDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENA UCZESTNICTWA W Milan Junior Camp 2012 w Cattolica: 
 
Milan Junior Camp 7 dni + kit ADIDAS: 850 Euro* 
 
Milan Junior Camp 14 dni + kit ADIDAS: 1450 Euro* 
 
Day Camp 7 dni + kit ADIDAS: 540 Euro* 
 

*cena nie zawiera transportu na miejsce campu. 

 

Transport samolot: Wrocław –> Bologna - Bologna -> Wrocław + autokar do Cattolici – wg. 

Stawek Ryanair + przewoźnika lokalnego w dniu zebrania grupy 10-osobowej lub w poźniejszym 

terminie jeśli grupa była już zebrana – ca. 150 Euro 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Cena obejmuje: 
  
1. Kurs z trenerami piłki nożnej AC Milan 
2. Opieka 24 godziny na dobę organizatorów + trenerów Football Academy (polsko-włoski 
tłumacz!) 
3. Zakwaterowanie w wybranych przez AC Milan hotelach 
4. Pełne wyżywienie z menu przygotowane przez personel medyczny AC Milan 
5. Animacja w wolnym czasie 
6. Ubezpieczenie NNW 
7. Świadectwo uczestnictwa (certyfikat) 
8. Zestaw Milan Junior Camp Adidas 

 
Zestaw zawiera:  
1. T-shirt Adidas Trening (czerwono-czarny) 
2. T-shirt Adidas Trening (biały)  
3. T-shirt wypoczynkowy Adidas (czerwony) 
4. Szorty Adidas (czarne)  
5. 2 pary skarpet Adidas 
6. Dres Adidas (czerwono-czarny) 
7. Plecak Adidas model Back pack 
 
Zestaw Adidas dla bramkarzy: 
1. T-shirt Adidas da Trening (czerwono-czarny) 
2. Bluza Adidas bramkarz (zielone) 
3. T-shirt wypoczynkowy Adidas (czerwony) 
4. Szorty Adidas (czarne) 
5. Spodnie Adidas dla bramkarzy (czarne) 
6. 2 pary skarpet Adidas 
7. Dres Adidas (czerwono–czarne) 
8. Plecak Adidas model Back pack 
 
*Zestaw Adidas nie ulega zmianie przy wykupie innej opcji niż podstawowa. 

 
ZAPISY: 
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać droga mailową na adres milanjuniorcamp@footballacademy.pl 
lub telefonicznie na +48 502 635 835. 

Zgłoszenie oznacza akceptację regulaminu obozu Milan Junior Camp 2012, który zamieszczony 

został poniżej. 

 

Football Academy zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu na Milan Junior Camp do 
Cattolici w przypadku nie zebrania grupy 10 uczestników. 
 

Odwołanie wyjazdu nie wyklucza udziału w Milan Junior Camp w Cattolice indywidualnie lecz za 
pośrednictwem Football Academy. 
 
 
 
 



 

 

 

 

DLA TRENERÓW: 

Istnieje także możliwość wyjazdu na AC Milan Junior Camp dla trenerów. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 
1. Organizatorem wyjazdu na Milan Junior Camp 2012 we włoskiej Cattolice (zwanego dalej 

“wyjazdem”) jest Fundacja Football Academy Group z siedzibą: 45-712 Opole, ul. Niedurnego 15/5 

(zwany dalej “Organizatorem wyjazdu”) 

 

2. Organizatorem Milan Junior Camp 2012 we włoskiej Cattolice (zwanego dalej “obozem”) jest 

Polisportiva u.i.s.p. Urbino e Montefeltro Via Dell’annunziata 61029 Urbino, Italia (zwany dalej 

“Organizatorem obozu”) 

 

3. Obóz rozpoczyna się dnia 1.07.2012 r. a kończy dnia 7.07.2012 r. w godzinach przedstawionych 

przez Organizatora w planie obozu zaprezentowanym na stronie www.footballacademy.pl oraz 

przesłanym emailem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Uczestnikiem Obozu może być dziecko w wieku od 8 do 15 lat (dalej: „Uczestnik”). Warunkiem 

udziału jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego Uczestnika (zwanego dalej „Opiekunem”). 

 

5. Opiekun dokonuje zgłoszenia Uczestnika telefonicznie lub e-mailem, a następnie dokonuje 

rejestracji poprzez wypełnienie dokumentów przesłanych przez Organizatora wyjazdu drogą 

elektroniczną i odesłanie ich do Organizatora wyjazdu (mailowo lub pocztą).  Rejestracja następuje 

z chwilą otrzymania wypełnionych dokumentów przez Organizatora wyjazdu 

. 

6. Poprzez dokonanie rejestracji Opiekun akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

7. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich dokumentów dostarczonych przez 

Organizatora wyjazdu wyłącznie zgodnie z prawdą. 

 

8. Uczestnicy Obozu w trakcie jego trwania ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków. Koszty Ubezpieczenia pokrywa Organizator obozu oraz Organizator wyjazdu. 

 

9. Opiekun oświadcza, iż Uczestnik został poddany stosownym badaniom oraz, że stan zdrowia 

Uczestnika jest dobry i umożliwia mu udział w planowanych zajęciach sportowych a nadto 

oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału Uczestnika w Obozie. 

 

10. Obóz jest płatny zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie: 

http://footballacademy.pl/_opole/milanjuniorcamp.html 

oraz w powyższym dokumencie. 

 

11. Po otrzymaniu potwierdzenie prawidłowej rejestracji Uczestnika, Opiekun otrzyma od 

Organizatora wyjazdu dane potrzebne do dokonania opłaty za uczestnictwo w Obozie w 

odpowiednim terminie. 

 

12. Z chwilą dokonania płatności opłaty za uczestnictwo dochodzi do zawarcia umowy. 

 

13. Opiekun może wycofać zgłoszenie Uczestnika w Obozie w dowolnym czasie. W przypadku 

wycofania się, zwraca Opiekunowi uiszczoną opłatę za uczestnictwo, przy czym kwota zwrócona 

zostanie pomniejszona o poniesione przez Organizatora wyjazdu oraz Organizatora obozu koszty 

organizacji oraz stosowne wynagrodzenie za ewentualnie już wykonane usługi 

 

14. Opiekun zobowiązany jest zapewnić Uczestnikowi strój sportowy odpowiedni do warunków 

atmosferycznych. 

 

15. W ramach Obozu Organizator wyjazdu zapewnia jego Uczestnikom: nocleg, wyżywienie oraz 

zajęcia sportowe wraz z innymi atrakcjami opisane na stronie 

http://footballacademy.pl/_opole/milanjuniorcamp.html oraz w powyższym dokumencie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16. W ramach Obozu Organizator wyjazdu zapewnia jego Uczestnikom transport na miejsce obozu 

za dodatkowym wynagrodzeniem okreslonym na stronie 

http://footballacademy.pl/_opole/milanjuniorcamp.html oraz w powyższym dokumencie 

 

17. Uczestnik w trakcie trwania Obozu pozostaje pod opieką Organizatora wyjazdu i Organizatora 

obozu i powinien wykonywać wszystkie ich polecenia. Nie wykonywanie przez Uczestnika poleceń 

porządkowych Opiekuna, prowadzące do zagrożenia życia lub zdrowia tego Uczetnika lub innych 

osób biorących udział w Obozie jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Organizatora. Przed 

odstąpieniem Organizator poinformuje Opiekuna o zachowaniu Uczestnika, wzywając do 

wykonywania poleceń. 

 
 
 
 

 
 

Football Academy Group 
 

ul. Niedziałkowskiego 16A/1 
45-085 Opole 

 
Tel: +48 502 635 835 
Tel: +48 512 803 443 
Fax: +48 775474470 

 
info@footballacademy.pl 


