
Program obozu Pasha Gaming Camp W TATRACH 
 

Jarosław „pashaBiceps” Jarząbkowski z e-sportem związany jestem nieprzerwanie od kilkunastu lat. Najpierw była to jego pasja, 
którą jednak z czasem zaczął traktować znacznie poważniej. Godziny ciężkiej pracy i wyjątkowy upór, pozwoliły mu odnieść 
indywidualne oraz drużynowe sukcesy w światowym e-sporcie. Idąc w ślady najwybitniejszych sportowców, trenował przez wiele 
godzin dziennie, czasem nawet siedem dni w tygodniu. Dziś, mając zdobyte doświadczenie i wiedzę, chce przekazać je młodszemu 
pokoleniu.  
„Pasha Gaming Camp” to obóz młodzieżowy podczas którego uczestnicy będą łączyć zdobywanie umiejętności gamingowych  
z cyklem zajęć sportowych. Szeroki program obozu oraz dostęp do profesjonalnej kadry prowadzącej różnorodne zajęcia 
spowoduje, że każdy dzień to będzie spora dawka intensywnych doznań. 
 
STREFA AKTYWNOŚCI Z MISTRZEM „Jarosławem „pashaBicepsem” Jarząbkowskim 

ü wieczorne wspólne spotkania z Jarosławem Jarząbkowskim: rozmowy o e-sporcie, fanach, podróżach i pasjach 
ü kręcenie zdjęć do vloga obozowego 
ü zadania sportowe i wspólna rywalizacja podczas treningów ogólnorozwojowych 
ü niezliczone podpowiedzi i możliwość sprawdzenia się 1 vs 1 w CS:GO z idolem 
ü wyzwanie rowerowe „Pod górę z mistrzem” 
ü wyzwanie pływackie z „Mistrzem” 

FINAŁ 

ü Zwieńczeniem Strefy Aktywności z Mistrzem będzie turniej główny CS:GO, który wyłoni MVP obozu 
młodzieżowego 

Sportowo na obozie: 
ü codzienne poranne zajęcia sportowe na dobry początek dnia 
ü turystyka piesza z przewodnikiem w najpiękniejszym polskim paśmie gór – Tatrach  
ü z myślą o rekreacji i relaksie wycieczka na największy kompleks basenów termalnych na Podhalu  

„Termy Chochołowskie”  
ü zajęcia ze sportów walki z profesjonalnym instruktorem 
ü zwiedzanie i odkrywanie nieznanych uroków zimowej stolicy Polski – Zakopanego 
ü testy sprawności fizycznej mające na celu wyłonienie MVP obozu 

 
E-sportowo na obozie:  

ü nauka właściwej komunikacji z innymi graczami 
ü nauka technik relaksacyjnych w celu kontroli emocji  
ü Trening mentalny z psychologiem na wytrzymałość w sytuacjach nietypowych 

dla graczy CS:GO 

ü codzienne mecze drużynowe oraz analiza gry 
ü różnorodne codzienne mini-turnieje z nagrodami 

 
Program jest realizowany zgodnie z preferencjami i umiejętnościami uczestników zależnie od ich możliwości psychofizycznych. 
 
Wyżywienie 
3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.  
Wszystkie posiłki przygotowywane w Centrum Rekreacji I Biznesu GRAND Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Obóz zaczyna się obiadem pierwszego dnia, a kończy śniadaniem dnia ostatniego.  
Transport 
Autokar. 
Miejsca zbiórki/wyjazdu: 
Płońsk, Warszawa, Kielce, Kraków (o dokładnych miejscach zbiórki uczestników będziemy informować do 10.06.2022 r.). 
 
UBEZPIECZENIE – wiemy, że każda aktywność fizyczna może wiązać się z kontuzjami i nieprzewidzianymi sytuacjami.  
Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są w GENERALI Ubezpieczenia Grupa Generali od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) - do kwoty 10.000,00 zł. 


