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Cracovia Training Center to nowoczesny, w pełni rozbudowany kompleks oddany 
do użytku w 2021 roku. Na powierzchni blisko 90 000 m2 mieści się baza trenin-
gowa wraz z szerokim zapleczem sanitarno-szatniowym, a także hotel o wysokim 
standardzie.

Na terenie obiektu dostępnych jest siedem boisk:
• główne boisko z nawierzchnią naturalną, wyposażone w system                                  
podgrzewania murawy,
• cztery pełnowymiarowe boiska treningowe z nawierzchnią naturalną,
• jedno boisko pełnowymiarowe z nawierzchnią sztuczną,
• boisko sztuczne w formie krytej hali o drewnianej konstrukcji.

Profesjonalny zespół groundsmanów nieustannie dba o wysoki standard utrzyma-
nia murawy, który spełnia wymagania piłkarzy pierwszego zespołu i drużyn mło-
dzieżowych Cracovii.

W skład centrum treningowego wchodzi także profesjonalnie wyposażona siłownia 
o powierzchni ponad 150 m2. Ważnym elementem jest infrastruktura przeznaczona 
do regeneracji i odnowy biologicznej, w pełni zaspokajająca potrzeby zawodników. 
Znajdziemy tu również część restauracyjną wraz z zapleczem oraz dwie multime-
dialne sale konferencyjne. Na terenie ośrodka nie zabrakło miejsca dla dedykowa-
nych pomieszczeń zapewniających trenującym rozrywkę i odpoczynek.

Klienci przybywający do centrum treningowego mogą skorzystać ze strzeżonego 
parkingu, który może pomieścić 90 samochodów osobowych oraz 4 autokary.

Obiekt pełen jest również zieleni - specjalnie na jego potrzeby zasadzono 383 drze-
wa oraz ponad 1500 m2 krzewów. Wszystko to pośród urokliwych lasów i łąk gminy 
Liszki.

Cracovia Training Center to ogromny infrastrukturalny krok w jasną, pasiastą
przyszłość. To teren, który już stał się częścią naszej pięknej historii, ale będzie 

również zapisywał jej kolejne, nowe karty.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



• teren inwestycji: 89 869,00 m² 
• budynek: 2 567,12 m² pow. użytkowej
• boiska naturalne pełnowymiarowe: 5 szt. (w tym jedno podgrzewane)
• boisko sztuczne pełnowymiarowe: 1 szt.
• hala o kontrukcji drewnianiej: 1 758,75 m² pow. użytkowej
• powierzchnia szatni I drużyny wraz z zapleczem: 189,30 m²
• szatnie dla grup młodzieżowych: 11 szt.
• powierzchnia szatni dla grup młodzieżowych wraz z zapleczem: 483,52 m²
• siłownia: 156,56 m²
• pojemność trybun: 508 miejsc
• pokoje noclegowe: 23 szt.
• apartamenty: 2 szt.
• łączna liczba miejsc noclegowych: 50 miejsc
• sala konferencyjna: 1 szt.
• sala wypoczynkowa: 1 szt.
• sala multimedialna: 1 szt.
• liczba telewizorów: 40 szt.
• liczba kamer: 77 szt.
• parking wewnętrzny: 91 miejsc (samochody osobowe) + 4 miejsca (autokary)
• zasadzenia drzew: 383 szt.
• zasadzenia krzewów: 1 543 m²
• ilość zużytego betonu: 3 600 m³
• ilość zużytych kabli: 75,01 km
• ilość przeszkleń: 540 m²

CRACOVIA TRAINING CENTER
W LICZBACH





Boisko naturalne o wymiarach 105 x 68 m, oświetlone z podgrzewaną murawą, 
wyposażone w trybunę na ponad 500 miejsc i nagłośnienie (stereo).
Zaplecze boiska głównego obejmuje następujące pomieszczenia: 

• pierwsza pomoc,
• kontrola antydopingowa,
• pomieszczenie sędziów,
• pomieszczenie delegata,
• pomieszczenie obsługi,
• spiker,
• media i prasa,
• loża VIP,
• toalety damskie i męskie,
• toaleta dla niepełnosprawnych.

BAZA TRENINGOWA
CRACOVIA TRAINING CENTER

Boisko główne „J”

Naturalne boiska treningowe:
• Boisko „C1” (wymiary 105x 68m)

           - oświetlenie 300 lx
• Boisko „C2” (wymiary 100 x 68m)
• Boisko „C3” (wymiary 100 x 64m)
• Boisko „C4” (wymiary 105 x 64m)

           - oświetlenie 200 lx
 



Hala o konstrukcji drewnianej

Na terenie ośrodka znajduje się także hala o konstrukcji drewnianej wraz z boiskiem 
ze sztuczną murawą o wymiarach 52,5 x 33,5m. Zadaszenie oraz oświetlenie 
umożliwiają prowadzenie treningów o każdej porze dnia i roku, bez względu na pa-
nujące na zewnątrz warunki atmosferyczne.

• ●Boisko sztuczne „D” (wymiary 100 x 64m) 
 - oświetlenie 300 lx,

• ●Boisko sztuczne „E” - hala (wymiary 52,5 x 33,5m),
• ●Boisko sztuczne do siatkonogi oraz Teqball „G”.

Sztuczne boiska treningowe:



SZATNIE I ZAPLECZE SANITARNE
Dla trenujących w naszym obiekcie dostępnych jest 10 szatni o różnych wielko-
ściach. Każda wyposażona jest w toalety, umywalnie oraz szafki, a jedna z nich 
posiada 80 szafek zamykanych na kluczyk.

SIŁOWNIA I ODNOWA BIOLOGICZNA
Siłownia wyposażona jest w sprzęt treningowy, telewizor i klimatyzację. 
W pomieszczeniu do odnowy biologicznej znajdują się: 

• jacuzzi,
• sauna fińska,
• terapia lodem nowej generacji,
• normatec,
• automatyczne i stacjonarne                                                                                                                         

           stoły do rehabilitacji,

• gameReady,
• recovery pump,
• winback 1S,
• compex sp 6.0,
• theragun.



HOTEL
Istotnym elementem ośrodka jest nowoczesny hotel umożliwiający naszym go-
ściom i zawodnikom zakwaterowanie w bardzo komfortowych warunkach, a przy 
tym odpoczynek i wspólną integrację. Na terenie Centrum Treningowego posiadamy 
50 miejsc noclegowych w pokojach typu single, double i triple. W hotelu znajdują się 
również dwa apartamenty z aneksem kuchennym oraz wanną. Pokoje dwuosobowe 
w liczbie 22 oraz 1 pokój trzyosobowy. W każdym z pokoi znajduje się osobna łazien-
ka, telewizor oraz klimatyzacja.

apartament

pokój hotelowy





SALE KONFERENCYJNE
W budynku Centrum Treningowego Cracovii mieszczą się dwie sale konferencyjne 
o różnej wielkości. Sala duża, mogąca pomieścić 40 osób, wyposażona jest w duży 
projektor multimedialny i dotykowy telewizor NEC. Sala konferencyjna dzięki zna-
komitemu wyposażeniu pozwala naszym gościom na organizację szkoleń, odpraw 
i prezentacji. Mała sala posiada 6-10 miejsc siedzących – nadaje się ona idealnie 
na kameralne spotkania. Istnieje funkcja łączenia obu sal, dzięki czemu pojemność 
wzrasta do 50 osób.

RESTAURACJA 
Z ZAPLECZEM KUCHENNYM
W części hotelowej funkcjonuje restauracja, która jest w stanie obsłużyć grupę 50 
osób. Z części restauracyjnej jest również bezpośrednie przejście na taras z miej-
scami siedzącymi i widokiem na główne boisko naturalne oraz trybunę.



CHILLROOM
Pomieszczenie “Chillroom” zapewnia trenującym rozrywkę i odpoczynek w czasie 
wolnym. Nowoczesna sala z panoramicznymi oknami wyposażona jest w aneks ku-
chenny, konsole Playstation 5 oraz telewizor dotykowy NEC.



CRACOVIA TRAINING CENTER
PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA:
1 - boisko główne J (naturalne)
2 - boisko C1 (naturalne)
3 - boisko C2 (naturalne)
4  - boisko C3 (naturalne)
5 - boisko C4 (naturalne) 
6 - boisko sztuczne D

7 - hala boisko sztuczne
8 - boiska do siatkonogi
9 - hotel, szatnie
10 - I drużyna, siłownia, restauracja,
       sala konferencyjna
11 - stadion
R - recepcja



CRACOVIA TRAINING CENTER
PARTER



CRACOVIA TRAINING CENTER
I PIĘTRO



CRACOVIA TRAINING CENTER
STADION / PARTER 

SZATNIA
GOSPODARZY

POMIESZCZENIE
PIERWSZA 

POMOC

POMIESZCZENIE
KONTROLI 

ANTYDOPINGOWEJ

POMIESZCZENIE
SĘDZIÓW

SZATNIA
GOŚCI

POMIESZCZENIE
DELEGATA

BIURO 
TRENERA

KOORDYNATORA

BOISKO GŁÓWNE „J”
(NATURALNE)

CRACOVIA TRAINING CENTER
STADION / PIĘTRO / TRYBUNY

BOISKO GŁÓWNE „J”
(NATURALNE)



PAKIET SILVER
• Zakwaterowanie w Hotelu o wysokim standardzie
• Wyżywienie (śniadania w formie bufetu, obiad serwowany, kolacja 
serwowana)
• Woda niegazowana butelkowana 2 x 0,7 l na osobę / dzień 
• Woda mineralna butelkowana do pokoju 1 x 0,5 l na osobę / dzień
• Dwie jednostki treningowe dziennie do 90 min. / drużyna – boisko „D” pełno-
wymiarowe ze sztuczną murawą o wymiarach 100x64 m, oświetlenie 300 lx
• Boisko „E” w ogrzewanej hali z nawierzchnią sztuczną 
• Boiska do siatkonogi oraz Teqball na zewnątrz
• Dostęp do siłowni (Harmonogram), (max. 1 raz dziennie)
• Dostęp do Strefy odnowy biologicznej (Harmonogram), (2 razy / turnus)
• Szatnia na wyłączność na cały pobyt dla drużyny
• Dostęp do Sali konferencyjnej z projektorem multimedialnym i TV NEC dotyko-
wym na odprawy (Harmonogram)
• Mobilna platforma do nagrań wideo pod analizę
• Transport w dniu przyjazdu z Dworca Głównego w Krakowie (autobusowego 
lub kolejowego) do Cracovia Training Center oraz z powrotem w dniu wyjazdu
• Dyplom pamiątkowy z obozu dla każdego uczestnika
• Pamiątkowe zdjęcie grupowe profesjonalnym sprzętem fotograficznym
• Zniżkę -30% na zakupy w Oficjalnym Sklepie Cracovia w tym usługa nadruku
• Zwiedzanie Stadionu i Muzeum Cracovii
• Wstęp na ligowy mecz Cracovii w aktualnym sezonie dla całej drużyny
• Wstęp na mecze ligowe Polskiej Ligi Hokeja dla całej drużyny
• Pralnia 1 raz dziennie (sprzęt sportowy)
• Podstawowy sprzęt treningowy 

ROZSZERZENIE PAKIETU PŁATNE DODATKOWO: 
• 19 zł osoba / dzień - przerwa kawowa 45 minut – owoce, ciastka, soki, woda, 
kawa i mix herbat. 
• Zapewnienie obsługi sędziowskiej na mecze kontrolne
• Organizacja sparingpartnerów

PAKIET GOLD
• Zakwaterowanie w Hotelu o wysokim standardzie
• Wyżywienie (śniadania w formie bufetu, obiad w formie bufetu (menu do po-
twierdzenia), kolacje w formie bufetu (menu do potwierdzenia)
• Woda niegazowana butelkowana 2 l na osobę / dzień 
• Woda mineralna butelkowana do pokoju 1 x 0,5 l na osobę / dzień
• Przerwa kawowa (kawa, mix herbat, owoc, ciastko, woda) do 45 minut / dzień 
• Dwie jednostki treningowe dziennie do 90 min. / drużyna – boisko „D” pełno-
wymiarowe ze sztuczną murawą o wymiarach 100x64 m, oświetlenie 300 lx,
• Boisko „E” w ogrzewanej hali z nawierzchnią sztuczną 
• Boiska do siatkonogi oraz Teqball na zewnątrz
• Dostęp do siłowni (Harmonogram)
• Dostęp do Strefy odnowy biologicznej (Harmonogram) 
• Szatnia na wyłączność na cały pobyt dla drużyny
• Dostęp do Sali konferencyjnej z projektorem multimedialnym i TV NEC dotyko-
wym na odprawy (Harmonogram)
• Mobilna platforma do nagrań wideo pod analizę
• Pomieszczenie biurowe dla sztabu na wyłączność na cały pobyt
• Basen, siłownia i odnowa biologiczna w kompleksie rekreacyjnym w kampusie 
Comarchu (zapewniony transport autobusem klubowym max. 1 raz dziennie)
• Dostęp do kompleksowego sprzętu treningowego 
• Transport w dniu przyjazdu z Dworca Głównego w Krakowie (autobusowego 
lub kolejowego) do Cracovia Training Center oraz z powrotem w dniu wyjazdu
• Dodatkowe pomieszczenie dla sztabu trenerskiego
• Wsparcie fizjoterapeuty 
• Dyplom pamiątkowy z obozu dla każdego uczestnika
• Pamiątkowe zdjęcie grupowe profesjonalnym sprzętem fotograficznym
• Zniżkę -30% na zakupy w Oficjalnym Sklepie Cracovia w tym usługa nadruku
• Zwiedzanie Stadionu i Muzeum Cracovii
• Wstęp na ligowy mecz Cracovii w aktualnym sezonie dla całej drużyny
• Wstęp na mecze ligowe Polskiej Ligi Hokeja dla całej drużyny
• Pralnia 2 raz dziennie (sprzęt sportowy)
• Lód 30 kg / dzień 

ROZSZERZENIE PAKIETU PŁATNE DODATKOWO: 
• Organizacja sparingpartnerów na mecze kontrolne
• Zapewnienie obsługi sędziowskiej na mecze kontrolne

PAKIET
SILVER

Cena*/osoba/doba

do U14

249 zł 289 zł 350 zł

U15-U18 U19 i seniorzy

*-brutto (8% VAT)

PAKIET
GOLD

Cena*/osoba/doba

do U14

285 zł 319 zł 385 zł

U15-U18 U19 i seniorzy

*-brutto (8% VAT)



DO TEJ PORY ZAUFALI NAM M.IN.:

Na boiskach w Rącznej regularnie są rozgrywane również spotkania  w ramach:

PZPN U15, U17, U18, 

U21

Rezprezentacja 

Ukrainy

Dynamo Kijów 

Centralna Liga 

Juniorów

Reprezentacja
Danii U20  

Fenerbahçe SK

Hapoel Hadera
U17, U19    

FC Vouluntari 

III liga

Hapoel Beer Sheva 

Pogoń Szczecin   Lech Poznań 

Hapoel Jerozolima       

FK Kauno Žalgiris

LOKALIZACJA

Obiekt CTC znajduje się w Rącznej, w gminie Liszki, w powiecie krakowskim, woje-
wództwie małopolskim. Atutem ośrodka jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedz-
twie miasta Krakowa. Od ścisłego centrum miasta dzieli go 18 km, które można po-
konać samochodem w niecałe 30 minut.

W bliskiej odległości znajdują się także:
• Lotnisko Kraków Airport, Balice - 10 km,
• Stadion Cracovii, ul. Józefa Kałuży - 15 km,
• Dworzec Kolejowy Kraków Główny PKP - 20 km.

Równocześnie ośrodek jest dobrze skomunikowany z centrum Krakowa dzięki 
rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej - przystanek autobusowy 100 metrów od 
ośrodka.



CRACOVIA. NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY W POLSCE.

Rączna 757, 32-060 Rączna
(12) 29 29 103

centrumtreningowe@cracovia.pl
cracovia.pl/ctc

ZOBACZ NAS NA YOUTUBE


