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TEAMBUILDING

Wioślarstwo jest sportem, którego główny filar stanowi praca zespołowa 
czyli szeroko rozumiany teambuilding.  

Każda łódź nabiera rozpędu za sprawą ludzi, którzy jednocześnie, w tym samym 
rytmie i tempie ją napędzają. 

Dlatego tak ważne jest wzajemne zrozumienie oraz współpraca, które są kluczem 
do sukcesu w organizacjach. 

Nasza oferta jest unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. 

Będziecie mogli wraz ze swoim zespołem spojrzeć na Warszawę z perspektywy, 
której prawdopodobnie dotąd nie znaliście.  

Uwierzcie Nam jest to warte przeżycia.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty zarówno treningowej 
jak i eventowej (integracyjnej). 

Jesteśmy pewni, że Wasz Team nie tylko będzie się dobrze bawić, ale 
również umocni się jako grupa i nie chodzi tu tylko o aspekty sportowe.

Jesteśmy najstarszą organizacją sportową w Polsce. 

Oprócz bogatej historii wyróżnia nas przede wszystkim młody, wiecznie 
uśmiechnięty, doświadczony skład trenerski oraz nowoczesne zaplecze 

treningowe mieszczące się przy ulicy Wioślarskiej 6 z widokiem na Stadion 
Narodowy i Wisłę oraz przystań wioślarska z łodziami w Porcie Czerniakowskim. 

druzyna 

WTW  Warszawa
.



TRENERZY
JOANNA DOROCIAK

Potrójna medalistka Mistrzostw Europy, wielokrotna medalistka 
zawodów Pucharu Świata, zdobywczyni 
kwalifikacji olimpijskiej do Rio de Janeiro. 

Obecnie trenerka sekcji amatorskiej oraz biegaczka na poziomie 
Proamatorskim w teamie New Balance.  

Wiecznie uśmiechnięta. Chętnie podzieli się z Wami swoim 
doświadczeniem oraz wiedzą, które zdobywała przez blisko 16 lat 
treningów wioślarskich. 

FILIP FULARA

Zawodnik i amator w jednym. 
Pasjonat dyscypliny, założyciel sekcji amatorskiej w aktualnej 

formiei propagator turystyki wioślarskiej. 

Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.

Sport wyczynowy darzy szacunkiem, 
ale raczej szuka złotego środka pomiędzy treningiem i zabawą.

AGNIESZKA RENC

Mistrzyni i vice-mistrzyni świata w wioślarstwie.

Od kilku lat również trenerka dzieci oraz prowadząca zajęcia sekcji 
amatorskiej. 

Tryska optymizmem oraz dobrą energią. 

Z chęcią podzieli się z Wami swoim doświadczeniem oraz wiedzą, 
które 
zdobywała przez lata zarówno jako zawodniczka jak i trenerka. 



Przystań wioślarska zlokalizowana w Porcie Czerniakowskim 
sprzyja nauce techniki wiosłowania.

 Mamy tam bezpieczne warunki idealne do szkolenia poczatkujacych wioślarzy, 
a dla bardziej zaawansowanych otwarta jest Wisła jak dluga i szeroka. 

Do dyspozycji łodzie wioślarskie szkoleniowe. 

OFERTA TRENINGOWA
Port Czerniakowski

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

SEZON LETNI ZARUSKIEGO 12
(Port Czerniakowski)

1,5 h
 (1h wiosłowania z trenerem+ 
ok. 1/2h działalności okołotreningowe
Max. Liczba osób na treningu: 8

390 ZŁ NETTO
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Najnowocześniejszy basen wioślarski w Polsce i jeden 
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. 

Basen znajduje się pod dachem, dlatego możemy z niego korzystać cały rok, 
bez względu na warunki panujące na zewnątrz. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz możliwość skorzystania z sauny.

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

OFERTA TRENINGOWA
Basen wioślarski

SEZON ZIMOWY WIOŚLARSKA 6

1 h
390 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Nowoczesna sala ergometrowa wyposażona w wysokiej klasy ergometry Concept 2 
model d, z których korzystają na co dzień zawodnicy klasy mistrzowskiej.  

Dodatkowym atutem sali jest widok z okna na Wisłę oraz Stadion Narodowy. 
W takich warunkach nawet najcięższy trening staje się przyjemnością. 

Wiemy to z autopsji. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz możliwość skorzystania z sauny. 

OFERTA TRENINGOWA
Sala ergometrowa

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

SEZON ZIMOWY WIOŚLARSKA 6

1 h
Max. Liczba osób na treningu: 15

390 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Nowocześnie wyposażona siłownia wioślarska z widokiem 
na Wisłę i stadion Narodowy czyni ją unikatową i jedyną w swoim rodzaju. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz możliwość skorzystania z sauny. 

Możliwości treningowe:
 -trening siłowni wioślarskiej (obwodowy z wykorzystaniem sprzętu oraz z ciężarem własnego ciała)

-trening mięśni głębokich (z wykorzystaniem akcesoriów (berety, piłki, rolery, taśmy trx)

OFERTA TRENINGOWA
Siłownia wioślarska

KIEDY GDZIE

CZAS CENA

SEZON ZIMOWY WIOŚLARSKA 6

1 h
Max. Liczba osób na treningu: 15

390 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE STAŁEJ

500 ZŁ NETTO 
W USŁUDZE JEDNORAZOWEJ



Event polega na treningu wioślarskim z wykorzystaniem łodzi przeznaczonych do celów 
szkoleniowych. 

Wspólne wiosłowanie kończymy grillem. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz drobne upominki.

EVENTY
Integracja łodzie wioślarskie

Przystań WTW Warszawa 
ul. Zaruskiego 12 

(Port Czerniakowski)

Jest to nasza propozycja eventów. 
Każda oferta zostanie skorygowanai przygotowana indywidualnie na 

potrzeby zespołu, tak żeby każdy wyszedł od Nas usatysfakcjonowany. 
Zapraszamy do kontaktu w sprawie omówienia szczegółów. 

Dołącz do Nas ze swoją FIRMĄ



Event polega na treningu podzielonym na dwa segmenty: 
szkolenie wiosłowania na basenie wioślarskim oraz nauka jazdy 

na ergometrze wioślarskim. 

Wspólny trening kończymy mini zawodami sztafet na ergometrach oraz spotkaniem 
towarzyskim przy poczęstunku w salce konferencyjnej 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz drobne upominki. 

Do dyspozycji gości nowoczesna szatnia, prysznice oraz 
możliwość skorzystania z sauny. 

EVENTY
Integracja basen+ergometry

Przystań WTW Warszawa 
ul. Wioślarska 6

Jest możliwość połączenia wynajmu Sali konferencyjnej 
z integracją na basenie wioślarskim oraz ergometrach. 



WARSZAWSKIE 
TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE

OFERTA TRENINGOWA

JOANNA DOROCIAK
tel. 695 660 810

EVENTY

FILIP FULARA
tel. 792 802 007


