
Волейболна академия
СТОЙЧЕВ • КАЗИЙСКИ

представя

МЕЖДУНАРОДЕН
ВОЛЕЙБОЛЕН КАМП

18-25 август 2019
КАМЧИЯ, БЪЛГАРИЯ

За 12-17 годишни момичета и момчета

Елате на първия международен волей-
болен камп на българското черноморие,
където ще подобрите волейболните си
умения и ще изживеете незабравими

моменти и емоции!



Обучение по най-новите методологии
във волейбола (с използване на сер-
вис машина, блок симулатори и др.
уреди)

Усъвършенстване на индивидуалните
технически и тактически умения във
волейбола

Разширяване на познанията за
волейбола и неговите особености

Занимания по волейбол в зала и
на плажа

Нови запознанства и приятелства

Много забавления

ЦЕЛИ НА ЛАГЕРА



Нападатели/посрещачи

Разпределители

Игра в защита

Нападение

Кондиционна подготовка

Статистика

Видео анализ

ТЕМАТИЧНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА:



Матей Казийски
и
Радостин Стойчев

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ



Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ е
разположен 25 км. южно от морската столица на
България – град Варна, до устието на едноимен-
ната река и природния резерват „Камчия“. 
Комплексът се състои от четири бази. Всеки обект
има собствена база за хранене. За поддържане на
физическата форма за гостите работят спортни и
СПА центрове. Всички сгради се намират в дъбова
гора, поддържа се красив парк с ботанически
кътове, еко-пътеки и беседки.
Спортен комплекс „Камчия“ отговаря на всички
олимпийски стандарти – провеждат се национални
и международни състезания, тренировки и спортни
лагери. Закритата част се състои от басейн с олим-
пийски размери, лекоатлетическа писта, мулти-
функционално зала с възможност за превръщането
й в ледена пързалка и зали за различни видове
спорт. Има и открити игрища за футбол, баскетбол,
волейбол и тенис. Плажът е до хотела.

Участниците ще бъдат настанени в хотел Радуга.
http://www.sok-kamchia.com/

БАЗАТА







7 нощувки в стая с четири легла,
телевизор, интернет, баня с тоалетна,
багажно, перално помещение

Четири хранения на ден

Две тренировъчни занимания на ден,
включващи – волейбол, плуване,
лекции, физическа подготовка

Три комплекта тренировъчни екипи

Транспорт до Камчия

Минерална вода за всяка тренировка

24/7 медицинска помощ на терито-
рията на комплекса

Забавления

camp@volleyacademy.bg 

+359 897 858152
Велизар Пашов, Мениджър на кампа

www.volleyacademy.bg

В цената е включено:

ЦЕНА: 450 лв.


