
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W ZĘBIE 

 

 

Termin: 21.08-30.08.2020 oraz 01.08-10.08. 2020 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Gimnastyka; 

• Piłka nożna; 

 Cena osobodnia: 98zł przy 45 osobach pełnopłatnych 

* Po ustaleniu wszystkich wytycznych – negocjujemy cenę ostateczną. Dodatkowo: 

• Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilość godzin w sali, stawkę 

żywieniową, usługi dodatkowe; 

• Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta; 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny. 

 



 

 

Cena zawiera 

• Zakwaterowanie; 

• Wyżywienie; 

• 4,5h dostępu do hali sportowej*; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• 1/15 opiekunów pobyt gratis 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania. 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Ząb to najwyżej położona miejscowość w Polsce (1013 m n.p.m), w województwie małopolskim, u podnóża Tatr, na 

północnym stoku Gubałówki, w gminie Poronin. To idealna baza w Tatry, szczególnie dla tych turystów, którzy nie lubią 

zgiełku, gdyż jest tu zacisznie i niezwykle malowniczo 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: W ośrodku wczasowo kolonijnym dostępne ok. 50 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4,5,6 

osobowych. Nowe, duże pokoje z pięknymi widokami, typowe dla budownictwa góralskiego- w całości lub częściowo 

wykończone w drewnie, wszystkie posiadają własne łazienki, większość z nich także balkony. 

Wyżywienie: Śniadania, obiad, podwieczorek, kolacja w stołówce w ośrodku. 

Obiekty Sportowe: 

Hala sportowa I sektorowa o wymiarach 24m x 12m w odległości ok.300m od ośrodku wczasowego, przy ośrodku 

boisko wielofunkcyjne. 

Zdjęcia z obiektu 
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*100zł osobodzień przy 45 osobach pełnopłatnych oraz 6h dziennie dostępu do sali gimnastycznej 

* 99zł osobodzień przy 40 osobach pełnopłatnych oraz 4,5h dziennie dostępu do sali gimnastycznej 

*101zł osobodzień przy 40 osobach pełnopłatnych oraz 6 h dziennie dostępu do Sali gimnastycznej 

*Cena i miejsce na potwierdzenie 

*cena może ulec zmianie ze względu na podwyżki cen ( media, towary)  

*brak możliwości korzystania z pryszniców przy sali sportowej 

 

Po ustaleniu wszystkich wytycznych negocjujemy cenę ostateczną. 

INFORMACJA I REZERWACJA : 

Biuro Podróży Skonto , ul. Wojska Polskiego  12-14/33a , 78-600 Wałcz 

tel. 500 163 330 lub tel/fax 67 2582047  

www.skonto.net.pl, mail: skonto@skonto.net.pl 

    www.facebook.com/Skonto 

 

*Ceny mogą ulec zmianie ze względu na: ilość uczestników, ilość opiekunów, ilości godzin na 

sali, stawkę żywieniową, usługi dodatkowe. 

* Powyższa oferta jest jedynie propozycją i może ulec zmianie według sugestii i życzeń klienta 

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen 

 

Pozostałe oferty na naszej stronie internetowej:  http://skonto.net.pl/obozy-sportowe/ 
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