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Centrum Sportowe Football-on zajmuje się wynajmem boisk piłkarskich, 
organizacją turniejów sportowych (dla dzieci oraz dorosłych), świadczeniem 
usług fizjoterapeutycznych, kompleksowym przygotowaniem motorycznym 
sportowców oraz zajęciami grupowymi (fitness). 
 
Do Paostwa dyspozycji mamy 3 całoroczne hale piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią pod przykryciem o wymiarach 44m x 24m oraz w pełni 
wyposażoną salkę do treningu funkcjonalnego/motorycznego o wymiarach 
100 m2. Na naszym obiekcie jest zainstalowana najnowszej generacji 
sztuczna trawa z wypełnieniem korkowym (100% eko) oraz podkład 
amortyzujący typu shockpad (idealna absorpcja obciążeo dla stawów).  W 
Centrum Sportowym mieści się również strefa gastronomiczna, gabinet 
fizjoterapeuty, 6 szatni oraz sauna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdając sobie sprawę jak ważna jest jakośd szkolenia dla Paostwa Akademii, 
nasz obiekt spełnia najwyższe standardy wg systemu certyfikacji szkółek 
PZPN. Czynnie wspieramy Kluby korzystające z naszych usług w zakresie 
udostępnienia sprzętu treningowego. 

 



DO KOGO JEST 
SKIEROWANA NASZA 

OFERTA? 
 • kluby i akademie piłkarskie 

• szkoły i przedszkola 

• stowarzyszenia i fundacje 

• amatorskie grupy  

• firmy i zakłady pracy 

• indywidualni klienci 

• organizatorzy eventów 
sportowych (turnieje sportowe, 
ligi biznesu) 

 







POSIADAMY RÓWNIEŻ SPRZĘT 
DO TESTÓW MOTORYCZNYCH  

I PIŁKARSKICH: 
 

• analizator składu masy 
ciała InBody 

• wyrzutnia piłek 

• Fitlight (fotokomórki do 
testów szybkościowych 
oraz czasu reakcji) 

• test podao na bandach 

• Optojump (badanie mocy) 

• FMS 

 



IMPREZY W FOOTBALL-ON 

Zajmujemy się również kompleksową 
organizacją imprez okolicznościowych 
(urodziny,komunie, stypy, zakooczenia 
sezonu, imprezy firmowe), szkoleo, śniadao 
biznesowych oraz konferencji. 
 
 
 
Do Paostwa dyspozycji posiadamy strefę 
gastronomiczną na około 80 osób wraz  
z ogródkiem zewnętrznym. Sala jest 
klimatyzowana oraz posiada dostęp do WC. 
Na miejscu serwujemy ciepłe posiłki oraz 
napoje. Na Sali jest zamontowany wysokiej 
jakości sprzęt audio, 10 telewizorów oraz 
projektor wraz z ekranem ściennym  
o wielkości 160 cali. Na fanów gier czeka 6 lóż 
wraz z konsolami XBOX oraz playseatem,  
a także gry planszowe 



 

CENNIK 
JEDNORAZOWY WYNAJEM 
 (BEZ UMOWY)  
 
WYNAJEM PRZY  
PODPISANEJ UMOWIE  
 
 
WYNAJEM DLA KLUBÓW  
ORAZ AKADEMII 
 
 
WYNAJEM SALKI  
TRENINGOWEJ  

PODANE KWOTY SĄ CENAMI BRUTTO 

200zł/h 
 
180zł/h 
 
165zł/h 
 
80zł/h 



KONTAKT 

Łukasz Pisarek 

lpisarek@football-on.pl 

+48 606 648 744  
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