
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta świadczenia usług 

Sport – Rekreacja - Turystyka 
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Oferta świadczenia usług w zakresie organizacji : 

1. Imprez sportowo-rekreacyjnych. 

2. Wyjazdów integracyjnych. 

3. Aktywnego wypoczynku letniego i zimowego. 

4. Pikników i festynów. 

5. Zajęć pozalekcyjnych. 

      6.   Treningu personalnego  

Sport 

Aktywność 

Zdrowie 
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List przewodni. 

Szanowni Państwo 

Pragniemy przedstawić ofertę REAL SPORT na 

świadczenie usług w zakresie organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych, wyjazdów integracyjnych, 

aktywnego wypoczynku letniego i zimowego oraz pikników i festynów a także zajęć pozalekcyjnych i 

treningu personalnego.  

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące aspekty naszej oferty: 

- REAL SPORT zapewnia najwyższy poziom przygotowania każdej ze swoich imprez dzięki 

doświadczonej, wykwalifikowanej kadrze, która doskonale rozumie potrzeby swoich klientów. 

Filozofią firmy jest budowanie długotrwałych relacji z klientami, bazując na naszych kompetencjach, 

szerokim wachlarzu świadczonych usług i dużym doświadczeniu w rozumieniu potrzeb naszych 

klientów, którym zawsze jesteśmy w stanie zaproponować imprezę przygotowaną według 

konkretnych oczekiwań. 

- biorąc pod uwagę jakość naszych usług, jak również elastyczność w zakresie dostosowania naszej 

bieżącej działalności rekreacyjno-sportowej do Państwa potrzeb, uważamy, że nasza oferta pozwoli 

Państwu podjąć decyzję o delegowaniu spraw organizacyjnych na zaufanego partnera jakim jest firma 

REAL SPORT. Pozwoli to Państwu skoncentrować działania na realizacji swoich celów statutowych bez 

zbędnego poświęcania cennego czasu na organizowanie procesów, które wykraczają poza ten obszar. 

Wierzymy, że dzięki wyborowi REAL SPORT uzyskają Państwo komfort współpracy z kompetentnym, 

doświadczonym zespołem, który rozumie złożone potrzeby klientów w zakresie organizacji 

aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wszelkich imprez rekreacyjnych i 

sportowych.  

Z poważaniem 

Właściciel REAL SPORT 

Dariusz Ozga 

 

 

 

 

 

Nasza praca jest naszą 

pasją! 
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Korzyści z outsourcingu. 

Zastosowanie outsourcingu pozwoli Państwu 

skoncentrować się na swojej zasadniczej 

działalności, Główne korzyści  z outsourcingu: 

1. Oszczędność czasu na przygotowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej.  

Posiadamy bazę, zaplecze sprzętowe oraz olbrzymie doświadczenie. 

2. Zaufanie i bezpieczeństwo. 

Dajemy gwarancję doskonałej opieki nad dziećmi, jak również przemyślane przygotowanie 

programu imprezy dla dzieci i dorosłych. 

3. Profesjonalizm. 

Zatrudniamy jedynie wysoko wykwalifikowaną kadrę, która daje gwarancję wysokiej jakości 

organizowanych przez nas imprez.  

4. Kompleksowa organizacja imprez. 

Zapewniamy naszym klientom wypoczynek, proponując program imprezy od a do z. 

5. Wizerunkowy sukces Twojej firmy. 

Promujemy zdrowy i aktywny styl życia. Dbamy o kondycję Waszej kadry oraz ich dzieci. 

 

 

Podsumowując, współpraca z REAL SPORT pozwoli Państwu skoncentrować się na zasadniczych 

obszarach działalności. Outsourcing stanowi więc strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga 

zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia jego szybszy rozwój. Zamiast ponosić znaczne koszty 

zatrudnienia wykwalifikowanej kadry w działaniach niezwiązanych z podstawową działalnością, 

znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia REAL 

SPORT, która jest gwarantem satysfakcjonującego Państwa poziomu usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawy weekend dla 

Ciebie i Twojej rodziny! 
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O nas. 

Firma REAL SPORT została założona przez Dariusza 

Ozgę w Warszawie w roku 2006. Widział on 

ogromny potencjał dla rozwoju firmy świadczącej 

usługi rekreacyjno-sportowe klientom szukającym 

odskoczni od codziennej pracy. Jednocześnie 

zauważał, że rynek usług rekreacyjno-sportowych 

dla dzieci i dorosłych jest mocno ograniczony, co 

stwarza możliwość przedstawienia kompleksowej 

oferty spędzania czasu wolnego.  

Założyciel REAL SPORT, mający długoletnie 

doświadczenie doskonale zna zasady 

funkcjonowania rynku turystyki oraz jednostek organizujących szeroko rozumianą rekreację ruchową 

społeczeństwa. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wraz ze swoim zespołem jest w stanie sprostać potrzebom klientów 

w zakresie przygotowania imprez o różnym charakterze. 

Firma REAL SPORT posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Województwa Mazowieckiego pod numerem 991. 

 

Klientami REAL SPORT są szkoły, kluby, uczelnie, urzędy oraz inne podmioty.   

Nasza praca jest naszą pasją. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumiemy, że 

elastyczność jest 

ważnym kryterium 

wyboru partnera. 
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Dariusz Ozga – właściciel i założyciel firmy 

REAL SPORT jest absolwentem Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie, absolwent Politechniki 

Radomskiej, absolwent Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie. Jest mianowanym 

nauczycielem wychowania fizycznego 

mającym w swej siedemnastoletniej karierze 

nauczycielskiej duży bagaż doświadczeń. 
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Oferta 

Cel współpracy 

Rozumiemy, że podstawowym celem naszej 

współpracy jest organizacja szeroko rozumianej 

rekreacji zarówno Państwa jak i Państwa rodzin. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy właśnie 

z nami,  uzyskacie Państwo następujące korzyści: 

- Skoncentrowanie się na zasadniczej 

działalności, a co za tym idzie, zmniejszenie 

zaangażowania w organizację czasu wolnego i 

aktywnego wypoczynku swoich pracowników. 

- Możliwość przebywania pracowników ze 

swoimi dziećmi jednocześnie odpoczywając i 

ciesząc się ich radością z zabawy z nami. 

-  Usprawnienie kadry pracowniczej i 

członków ich rodzin. 

- Pełna satysfakcja z udziału w  imprezach    

sportowo rekreacyjnych.  

 

Model współpracy 

Proponujemy zacząć naszą współpracę od analizy obecnych rozwiązań z zakresu spędzania czasu 

wolnego Waszych pracowników i ich rodzin, oraz zaprojektowanie procesu organizacji rekreacji dla 

całego otoczenia. 

Produktem końcowym przeprowadzonej analizy będzie stworzenie planów zatwierdzonych do 

realizacji zawierających między innymi: 

- harmonogram imprez wyjazdowych integrujących środowisko pracownicze 

- harmonogram imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla całej społeczności  

- harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Państwa  i Państwa dzieci 

- listę osób odpowiedzialnych za treningi personalne. 

 

 

 

 

Tylko zadowolony 

klient, daje nam 

satysfakcję z naszej 

pracy. 

 

 

 

 

 



S t r o n a  | 7 

 

 

Zakres świadczonych usług 

Poniższe punkty podsumowują zakres 

proponowanych przez nas usług: 

1. Opracowanie planu rekreacji ruchowej dla 

grupy docelowej. 

2. Przygotowanie planu imprez sportowych i 

rekreacyjnych. 

3. Prowadzenie jednostek treningowych w 

starannie przygotowanym miejscu i czasie. 

4. Analiza postępów treningowych w 

odstępach czasowych. 

5. Weryfikowanie postępów podczas 

zawodów sportowych. 

6. Dobór odpowiednich trenerów do 

oczekiwań odbiorcy. 

 

Standardy naszej pracy 

 Wydarzenia sportowo – rekreacyjne 

1. Opracowanie planów i parametrów imprezy indywidualnie dla określonego odbiorcy. 

2. Prowadzenie imprezy zgodnie z zatwierdzonymi scenariuszami. 

3. Zatrudnienie do wykonania imprezy profesjonalnej kadry . 

4. Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

5. Ubezpieczenie wszystkich klientów i każdej imprezy. 

6. Przygotowanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej. 

Wyjazdy letnie i zimowe 

1. Przygotowanie oferty wyjazdowej zgodnej z  oczekiwaniami klienta. 

2. Zapewnienie wysokiego standardu zakwaterowania i wyżywienia. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. 

4. Ubezpieczenie uczestników. 

5. Prowadzenie ciekawych zajęć w oryginalnej formie, przygotowanych przez profesjonalnie 

przygotowaną kadrę. 

6. Zapewnienie opieki medycznej. 

7. Zapewnienie transportu autokarami o wysokim standardzie. 

8. Przygotowanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej. 

 

 

 

Absolutna 

koncentracja Real 

Sport na jakości usług. 
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Zawody sportowe, pikniki i festyny 

1. Opracowanie planów i parametrów imprezy dla określonego odbiorcy. 

2. Współpraca „od Planu do Sprawozdania” z odbiorcą imprezy. 

3. Zapewnienie jak powyżej bezpieczeństwa, ubezpieczenia, opieki medycznej. 

4. Zapewnienie profesjonalnej obsługi sędziowskiej. 

5. Przygotowanie sprawozdań i dokumentacji zdjęciowej. 

….i o wiele więcej! 

 

 

 

By przekonać się o tym, że Real Sport to o wiele więcej niż tylko organizator wydarzeń sportowych 

odwiedź nas na www.realsport.pl 
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KONTAKT 

ul. Rudnickiego 3a lok. 198 

01-858 Warszawa 

 

Strona WWW 

 www.realsport.pl 

Osoba kontaktowa 

 Dariusz Ozga - właściciel 

 info@realsport.pl 

 tel. +48 502 733 646 

 

Szymon Dawidowski – instruktor sportu 

narty@realsport.pl 

tel. +48 607 082 885 

 

Jacek Bernard – trener personalny  

pływanie@realsport.pl 

tel. +48 511 256 878 
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Przygotowaliśmy dla Was  

 

1. Zajęcia z gier zespołowych 

Proponujemy: 

a. Piłkę nożną 

b. Piłkę ręczną 

c. Siatkówkę 

d. Koszykówkę 

2. Siłownię,  fitness 

Proponujemy: 

a. Zajęcia kształtujące I wzmacniające sylwetkę 

b. Zajęcia odchudzające 

c. Zajęcia prozdrowotne 

3. Zajęcia z pływania 

Proponujemy: 

a. Zajęcia kształtujące doskonały styl 

b. Zajęcia prozdrowotne 

c. Zajęcia dla początkujących 

4. Tenis ziemny 

Proponujemy: 

a. Zajęcia doskonalące umiejętności 

b. Zajęcia dla początkujących 

 

…………oraz każdą dyscyplinę, którą Wy zaproponujecie. 

 

Jesteśmy pewni, że potrafimy w bardzo krótkim czasie zorganizować dla Was zajęcia z 

dyscyplin, których nie uwzględniliśmy powyżej. Mamy nadzieję, że sposób prowadzenia zajęć 

przez naszych instruktorów przypadnie Wam do gustu. 

 

Doświadczenie podpowiada nam, że wystarczy przełamać wszelkie opory przed pierwszym 

treningiem by cieszyć się każdymi następnymi zajęciami i samym oczekiwaniem na nie.  

 

Proponujemy wszystkim naszym grupom by każdy sezon znalazł swoje podsumowanie 

podczas wyjazdów sportowo rekreacyjnych prowadzonych przez naszych instruktorów. 

Mamy na myśli wyjazdy letnie i zimowe zarówno w kraju i poza jego granicami. 

 

Szczegóły dotyczące naszych spotkań: 

Zajęcia będą odbywały się w dzielnicy Ochota w zarezerwowanych dla Was obiektach. 

Gry zespołowe – Nowowiejska 37b 

Siłownia Fitness – Nowowiejska 37b oraz Rokosowska 10 

Tenis ziemny – Włodarzewska 72 

Pływanie – Rokosowska 10 

Wszystkie treningi prowadzą instruktorzy Real Sport 

 

 


