Football Trainings Camp
in
Köln, Germany

გერმანიის ქალაქ კიოლნის ბავშვთა პირველი საფეხბურთო აკადემია
7-დან 16 წლამდე ბავშვებს იწვევევს ვარჯიშებში მონაწილეობისათვის
ლიცენზირებულ germanel მწვრთნელთა ხელმძღვანელობით.
ეს უნიკალური შანსია:
 საგრძნობლად აიმაღლოთ საფეხბურთო ოსტატობის დონე;
 გამოამჟღავნოთ საფეხბურთო ნიჭი და შემდგომი განვითარებისათვის მიიღოთ
სტიმული;
 გაიუმჯობესოთ ტაქტიკა, ტექნიკა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მონაცემები;
 გაიაროთ სპორტული - სამედიცინო დიაგნოსტიკა;
 გაეცნოთ ფიზიკური დატვირთვის შემდგომ სწრაფი აღდგენის მეთოდებს;
 გუნდური ვარჯიშები საშუალებას მოგცემთ შეადაროთ თქვენი საფეხბურთო
შესაძლებლობები გერმანელი თანატოლების ოსტატობას;
 ივარჯიშოთ ფეხბურთის გამოცდილი გერმანელი სპეციალისტების მეთოდით;
 შეიგრძნოთ ფეხბურთი გერმანიის პროფესიონალურ დონეზე;
 ჩაწვდეთ გერმანიის საფეხბურთო ელიტური სწავლის დეტალებს და გახდეთ ამ
სისიტემის ნაწილი;
 მიიღოთ ახალი გამოცდილება, შთაბეჭდილებები და ენერგიის დადებითი მუხტი;
 გაიუმჯობესოთ უცხო ენების სწავლის დონე (ინგლისური, გერმანული).
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ჩვენი მომსახურების მთლიანი პაკეტი (ნუსხა):

 ტრანსფერი: აეროპორტიდან, ვარჯიშებზე, სასტუმროში, ჩვენი კომპანიის
ოფიციალური პარტნიორის „Merzedes-Benz“ -ის ავტომობილით;
 ადმინისტრციულ - საორგანიზაციო საკითხების გადაწყვეტა:
-

საფეხბურთო კომპლესის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ადგილების დაჯავშნა
და სასტუმროში მოწყობა - განთავსება;

-

საფეხბურთო კლუბში რეგისტრაცია და ვარჯიშების ორგანიზება;

-

სამჯერადი კვება სპორტული კომპლექსის ტერიტორიაზე, შეუზღუდავი
რაოდენობის სასმელი წყლის, წვენების და ხილის მიღება;

-

ფეხბურთელის თანამედროვე ეკიპირებით აღჭურვა;

-

შესაბამისი ატესტატის გაცემა ფეხბურთელის ტაქტიკურ - ტექნიკური,
ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ (მისი სუსტი მხარეების
მითითებით);

-

ქიმწმენდის და სამრეცხაოს მომსხურება.
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ინდივიდუალური ვარჯიშები:
 ინდივიდუალური ვარჯიშები ბუნდესლიგის ლიცენზირებული
სპეციალისტების ხელმძღვანელობით;
 ფეხბურთელისთვის ინდივიდუალური კომპლექსური სავარჯიშო
გეგმის შედგენა;
 სავარჯიშო პროცესისადმი გერმანელი მწვრთნელების თანამედროვე
მიდგომა;
 ვარჯიშები უმაღლესი ხარისხის ევროპული სტანდარტების შესაბამის
საფეხბურთო მოედნებზე (ბაზებზე) გერმანული მეთოდიკით;

დამატებითი მომსახურეობა:





სპორტული-სამედიცინო დიაგნოსტიკის ჩატარება (15 წლის ასაკიდან);
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ვარჯიში;
გერმანიის პირველი ბუნდესლიგის თამაშებზე დასწრება;
გართობა და ტურისტული მომსახურება.
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