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O NAS

Obiekty piłkarskie to 2 hale łukowe, w pełni zadaszone i ogrzewane zimą.
W lecie boki hal są otwierane, co zapewnia odpowiedni komfort dla graczy.
Boiska mają  wymiary 20×40 metrów.
Nawierzchnia to najwyższej klasy sztuczna trawa.

Sport Factory Park 
to nowoczesne centrum sportowe 
tenisowo-piłkarskie z doskonale przygotowaną infrastrukturą.

Do dyspozycji klientów oddajemy 3 korty kryte tenisowe 
w halach łukowych o nawierzchni Advantage Red Court.

W obiektach znajdują się wygodne szatnie. Dodatkowo dla klientów dostępne jest lobby,
w którym można się spotkać i napić kawy po rozegranym meczu piłkarskim albo tenisowym.



CENTRUM TENISOWE
• 3 korty kryte całorocznie

• korty tenisowe o nawierzchni artificial clay 

• hale łukowe z otwieranymi bokami

HALE PIŁKARSKIE
• dwie hale piłkarskie 20m x 40m

• hale łukowe z otwieranymi bokami

• sztuczna trawa

KOMFORTOWE ZAPLECZA NOWOCZESNE OŚWIETLENIE KAWIARNIA

ul.Szlachecka 24, Brzezie 32-080

 



PIŁKA NOŻNA
W SPORT FACTORY PARK

ul.Szlachecka 24, Brzezie 32-080

Rezerwacje telefoniczne 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-22:00.

biuro@sportfactorypark.pl Oferujemy
wynajem naszych boisk

przez cały rok

530 943 907

· KOMFORTOWE ZAPLECZA · NOWOCZESNE OŚWIETLENIE · KAWIARNIA

· HALE ŁUKOWE Z OTWIERANYMI BOKAMI · SZTUCZNA TRAWA



TENIS 
W SPORT FACTORY PARK

Szkolenia tenisowe obejmują
• Treningi grupowe dla dzieci i młodzieży
• Treningi indywidualne na każdym poziomie zaawansowania
• Treningi grupowe dla dorosłych
• Tenisowe przedszkole
• Treningi wg. Programu Mama Tata i Ja (dla dzieci od 2 roku życia z rodzicami) 

Turnieje tenisowe
• Turnieje tenis 10

• Turnieje amatorskie

Obozy i wyjazdy tenisowe
• Wyjazdy rodzinne w Polsce i za granicą

• Obozy dla dzieci i młodzieży

Ligi Tenisowe
• I Liga Męska
• II Liga Męska
• Liga Kobiet
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TENIS 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Program TENIS 10
Celem programu jest ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat 10, a także zachęcenie 
do rozpoczęcia tenisowej przygody jak największej liczby dzieci poprzez zmianę procesu nauczania. 
Marzy nam się, by w Polsce, jak np. we Francji czy w Belgii, w systemie szkolenia i współzawodnictwa 
brały udział dziesiątki tysięcy najmłodszych. Żeby tenis, podobnie jak to ma miejsce np. w Hiszpanii, był dyscypliną 
nauczaną na lekcjach wychowania fizycznego. ‚Tenis 10’ to mniejsze korty i wolniejsze piłki  podane 
w uporządkowanej metodycznie formie oraz przyjemnej oprawie. Przekonajmy najmłodszych, ich rodziców, władze 
samorządowe i sportowe, że tenis jest zdrowy, atrakcyjny, ogólnie dostępny i że można go uprawiać przez całe życie.

POZIOM NIEBIESKI 
początek treningów 4-6 lat

Piłki z gąbki, 
kort pomniejszony. 

Rozwój sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy. 
Nauka podstawowych umiejętności taktycznych 

(utrzymanie piłki w korcie) 
i technicznych tzw. czucie piłki i jej trafianie przed sobą.

POZIOM CZERWONY
do 7-8 lat

Piłki 75% wolniejsze od piłki żółtej, 
kort pomniejszony. 

Dalszy rozwój umiejętności taktycznych 
oraz technicznych 

(prawidłowe chwyty i początki przyszłych 
pełnych uderzeń).
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Szkolenie grupowe dzieci prowadzimy według metodyki Międzynarodowej Federacji Tenisa – ITF. 
Pracujemy zgodnie z programami Play&Stay oraz Tenis 10. 
Chcąc zapewnić Państwu jak największy komfort zapewniamy:
• wszystkie poziomy zaawansowania (grupy dobierane są pod względem zaawansowania)
• dogodne terminy (zajęcia odbywają się w tygodniu od 15:00 do 20:00, w weekendy od godziny 9:00)
• regularne treningi przez cały sezon (zajęcia trwają od września do końca czerwca)
• przedszkole tenisowe
• możliwość utworzenia grupy zamkniętej (na życzenie klienta)
• kontynuacja szkolenia w sezonie wakacyjnym na obozach albo półkoloniach
• możliwość zapewnienia transportu dziecka na zajęcia
• wystarczy wypełnić formularz a my zajmiemy się resztą!

Nasze szkolenia



Czy wiesz że?
Ze względu na ogromne zalety ogólnorozwojowego treningu tenis ziemny cieszy się ogromną popularnością 
w świecie osób zajmujących się biznesem. Po stresującym dniu pracy sport przynosi rozluźnienie i pozwala 
spojrzeć na codzienne sprawy z dystansem. Treningi z trenerami Akademi Kraktenis udoskonalą Twoją technikę 
uderzeń, poprawią poruszanie się po korcie, poprawią ogólną motorykę i koordynację. Dzięki bogatemu zapleczu 
w Sport Faktory Park mecze i treningi tenisowe są miejscem spotkań i jednocześnie idealną okazją do rozmów 
biznesowych, ale w nieformalnej atmosferze.

Stosowany przez nas system szkolenia jest zgodny z metodyką opracowaną przez Międzynarodową Federację 
Tenisa (ITF). Opiera się na założeniu, że dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu (zwłaszcza piłek)
można w bardzo szybki i atrakcyjny sposób przyswoić sobie podstawowe umiejętności i cieszyć się pierwszą 
grą z partnerem. Głównym celem programu jest to, aby już na pierwszej lekcji serwować, grać wymiany 
i liczyć punkty, a także:

POZIOM POMARAŃCZOWY 

do 9 lat
Piłki 50% wolniejsze od piłki żółtej, 

kort pełnowymiarowy. 
Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji 

we wszystkich sytuacjach meczowych, 
a ich gra przypomina dorosły tenis.

POZIOM ZIELONY 
do 10 lat

Piłki 25% wolniejsze od piłki żółtej, 
kort pełnowymiarowy.

Utrwalenie prawidłowej techniki, praca nad bardziej 
zaawansowanymi uderzeniami 

oraz wszechstronnym stylem gry. 
Zawodnicy potrafią stosować podstawowe rozwiązania 

taktyczne podczas meczu.

POZIOM ŻÓŁTY
powyżej 10 lat
Piłka żółta, 

kort pełnowymiarowy. 
Zawodnik jest gotowy do treningu 

i rywalizacji normalną piłką 
na dużym korcie.

• znać podstawowe umiejętności techniczne w zakresie gry z głębi kortu, serwisu i woleja,
• potrafić pewnie grać piłką zieloną na punkty na pełnym korcie,
• posiadać podstawową wiedzę z elementów taktyki,
• potrafić stosować i znać przepisy gry.

Nabór do grup dla dorosłych odbywa się na bieżąco na każdym stopniu zaawansowania i trwa od września 
do czerwca. Osoby zainteresowane podjęciem takiego szkolenia prosimy o kontakt.

SZKOLENIA TENISOWE 
DLA DOROSŁYCH

530 943 907  /  biuro@sportfactorypark.pl  /  www.sportfactorypark.pl 


