
 

#health.business.camp® 
Data: 2-4.10.2020 r. 

Miejsce: Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu. 

   
AGENDA: 

 
Godzina Temat Prowadzący 

Piątek   

18:00 Przyjazd na miejsce Wszyscy uczestnicy 

18:30 Zakwaterowanie Wszyscy uczestnicy 

19:00 Kolacja Wszyscy uczestnicy 

20:00 – 21:30 Spotkanie organizacyjne + badanie składu ciała bez omówienia* Organizator, trener 

Sobota   

7:30 Rozruch (omówienie zagadnienia aktywności ruchowej w życiu 
codziennym)** 

Chętni uczestnicy 

8:00 Śniadanie Wszyscy uczestnicy 

8:45 – 10:00 Omówienie wyników badań składu ciała/indywidualne 
konsultacje 

Trenerzy 

10:30 -12:00 Gry zespołowe*** Trener 

12:30 Obiad Wszyscy uczestnicy 

13:30 – 18:00 Warsztat biznesowo-rozwojowy**** Coach/trener/wykładowca 

18:00 Kolacja Wszyscy uczestnicy 

18:30 „Health & Nutrition” – wykład prozdrowotny***** Dietetyk 

21:00 Wieczór integracyjny****** Wszyscy uczestnicy 

Niedziela   

7:30 Rozruch Chętni uczestnicy 

8:00 Śniadanie Wszyscy uczestnicy 

10:00 Joga i medytacja + odnowa biologiczna******* Trener, obiekt SPA 

12:30 Obiad Wszyscy uczestnicy 

13:00 – 30:30 Wymeldowanie Wszyscy uczestnicy 

 
#health.business.camp® to unikalne połączenie obozu sprawnościowego ze szkoleniem, szczegóły oferty 

(temat warsztatu biznesowego oraz zajęć prozdrowotnych) zostaną doprecyzowane zgodnie z Państwa 
potrzebami. Nasz Projekt charakteryzuje indywidualne podejście do każdego Klienta. To flagowy produkt naszej 

Firmy, który „szyjemy na miarę potrzeb” najbardziej wymagających Klientów. Zapraszamy do skorzystania z 
naszej WYJĄTKOWEJ oferty. 
 

Cena za jednego uczestnika: 1629,00 PLN Brutto 
 
*na spotkaniu integracyjnym omówienie agendy, zapoznanie z mapą ośrodka, omówienie formy oraz zasad uczestnictwa w campie; 
**na boisku sportowym, w lesie lub na sali gimnastycznej – w zależności od pogody i oczekiwań grupy; 
***w zależności od celu wyjazdu i grupy uczestników propozycje wielu wariantów gier zespołowych z różnymi poziomami intensywności, dla 
kobiet, mężczyzn lub grup mieszanych np. piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, rugby itp. 
****temat szkolenia do ustalenia zgodnie z potrzebami Klienta lub do wyboru takie tematy jak: #health.business.camp® – olimpijskie 
sukcesy w biznesie, marketing strategiczny w nowoczesnych przedsiębiorstwach, wystąpienia publiczne i efektywna komunikacja, ewolucyjny 
model zarządzania Herseya i Blancharda, controlling i rachunkowość zarządcza, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, 
zarządzanie działem sprzedaży, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie czasem, team building w nowoczesnym dziale sprzedaży, marketing 
sportowy w organizacjach non-profit, rola onbordingu w nowoczesnych organizacjach. 
*****temat do uzgodnienia z Klientem lub do wyboru taki jak: czym jest kaloria, jakie produkty spożywać by zdrowo żyć, zdrowe odchudzanie, 
jak się odżywiać, gdy pracujech po 12 h dziennie, odżywianie a system zmianowy w pracy i inne; 
****** ognisko, podchody, gry i zabawy integracyjne na zewnątrz, również w lesie lub na sali konferencyjnej; 
*******joga i medytacja ewentualnie, w zależności od potrzeb Klienta do wyboru: trening interwałowy, trening siłowy, trening biegowy, 
CrossFit, treningi na poszczególne partie ciała zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn lub pod konkretne grupy zawodowe; 
 
 
 
 
 
 

 

www.gmc.biz.pl        #health.business.camp® www.wsg.byd.pl 

http://www.maciejgoszczynski.pl/
http://www.fire-house.pl/

