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ANGIELSKI + TENIS
 

 

Szkoła języka angielskiego Clubclass 

Residential Language School wraz z 
akademią tenisową the Gordon Asciak 
Tennis Academy przygotowała ofertę 

nowatorskiego połączenia nauki języka 
angielskiego z tenisem. 

Dzięki temu, że na Malcie przez 300 dni 

w roku świeci słońce, a w skład obiektu 
tenisowego wchodzi 19 kortów (w tym 

2 z nawierzchnią ceglaną, 4 z 
nawierzchnią Green Set i 2 korty 
halowe), jest to wspaniałe miejsce do 
doskonalenia umiejętności językowych. 

i tenisowych. 

 

  

 

 
 

 
GORDON ASCIAK 
GŁÓWNY TRENER 

Kwalifikacje 
• 2 stopień w Brytyjskim 

Towarzystwie Trenerów 
Tenisa 

• 2 stopień w Federacji 
Trenerów ITF 

 

 
Kariera 

• Przez 14 lat mistrz Malty 
• Reprezentował Maltę w 

Turniejach Juniorów Wimbledon  
• Reprezentował Maltę w 16 

turniejach Pucharu Davisa 
• Przez 14 lat grał w drużynie 

niemieckiej  
• Złoty medal na Igrzyskach 

Małych Państw Europy na 
Malcie w 1993 r., srebrny 
medal w Luksemburgu  

w 1995 r., brązowy medal  
w Lichtensteinie w 1999 r. 
oraz brązowy medal w San 
Marino w 2001 r. 

• Uprawiał tenis 
zawodowy przez 16 lat 

 
 
 
 HELEN ASCIAK 

   DYREKTOR AKADEMII I TRENER 
       Kwalifikacje 

• 1 stopień w Federacji Trenerów ITF  
 

 
     Kariera 

• Przez 13 lat mistrzyni Malty 

• Reprezentowała Maltę w 3 edycjach 
Turnieju Juniorów Wimbledon 

• Zdobywczyni 4 medali na Igrzyskach 

Małych Państw Europy w Monako, 
Andorze, Cyprze i  Malcie. 
Reprezentowała Maltę w wielu 
edycjach Pucharu Federacji 

MATTHEW ASCIAK 
MISTRZ MALTY I TRENER 
Mistrz Malty od ostatnich 7 lat. Zajmuje 815 miejsce w Rankingu ATP. Matthew 

pracuje jako trener w Akademii i jest znakomitym partnerem sparingowym dla  
najlepszych graczy. Matthew stale wyjeżdża na różne turnieje i często przebywa na 

wyjazdach przygotowujących do przyszłych turniejów, jest również graczem numer 
1 w Zespole Pucharu Davisa. 
Matthew prowadzi również sesje treningu sprawnościowego na kortach. 

 
W Akademii pracuje również wielu innych trenerów, którzy pomagają w treningu i 

mogą być partnerami sparingowymi dla obiecujących graczy. Osoby te również 
reprezentują Maltę w zawodach Pucharu Davisa i Pucharu Federacji.  
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OBÓZ 
TENISOWY 
 

Obozy tenisowe są dostępne przez cały rok i mogą zostać zarezerwowane na co najmniej jeden tydzień. Programy 

dostosowane są do poziomu uczestnika i można je zamawiać indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. 

Na początku obozu jeden z trenerów przeprowadza szczegółową analizę  dotychczasowego poziomu gracza i ustala 

indywidualne cele uczestnika. Na podstawie szczegółowej analizy tworzony jest następnie program treningu na czas obozu 
tenisowego. 

Program tenisowy obejmuje 4 godziny treningu tenisowego i zajęć sprawnościowych, codziennie od poniedziałku do piątku. 
Trenerzy zapewniają profesjonalne podejście do programu, które jednak nie jest pozbawione elementów zabawy – 

przewidziane są różne ćwiczenia, gry, opracowywanie taktyki oraz rozgrywanie meczów z przeciwnikami na podobnym 
poziomie.  

Uczestnicy obozu tenisowego otrzymają wskazówki i reguły dotyczące zachowania na korcie i poza kortem, co pomoże im 
stać się dobrymi sportowcami. Istotnym aspektem życia sportowca jest również właściwe odżywianie, dlatego uczestnicy 

będą mieli możliwość omówienia kwestii żywieniowych z dostępnym na miejscu dietetykiem.  

Na koniec obozu tenisowego uczestnicy dostaną koszulkę Wilsona i czapkę tenisową. Otrzymają również szczegółowy raport 

wraz z uwagami trenera i zaleceniami dotyczącymi kluczowych aspektów do dalszego rozwoju. 
 
 
   CENA 
 

750,00 € za tydzień 
Trening indywidualny 

 
550,00 € za tydzień 

Trening w zorganizowanych 
grupach (rezerwowany 
wspólnie) 

Cena obejmuje: 
• 2 godziny treningu indywidualnego 

dziennie (poniedziałek – piątek) 
• 1 godzinę sparingu z graczem 

Pucharu Davisa dziennie 

(poniedziałek – piątek) 
• 1 godzinę treningu sprawnościowego 

dziennie (poniedziałek – piątek) 

 
 

• Codzienny transport do 
obiektu tenisowego w obie 
strony 

• Możliwość korzystania z maszyny        

do podawania piłek 

• Analiza wideo 

• Użycie piłek tenisowych do 
ćwiczenia samych serwisów 

• Szczegółowy raport i certyfikat 
 

GRUPY 
Zorganizowane grupy liczące co najmniej 4 osoby mają do wyboru 
wiele opcji obozu tenisowego. Grupy mogą przybyć samodzielnie lub 

z własnym trenerem, a podczas pobytu istnieje możliwość 
zorganizowania turnieju. Na życzenie, dla poszczególnych grup może 
zostać opracowany specjalny program dostosowany do wymagań 

uczestników. 

 
OBOZY MOŻNA REZERWOWAĆ 
ODDZIELNIE LUB Z KURSEM JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO W SZKOLE CLUBCLASS. 
CENY KURSU I ZAKWATEROWANIA ORAZ 
DALSZE INFORMACJE ZAWARTE SĄ NA 
STRONIE: www.angielskinamalcie.pl 


