
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W ŚWIĘTEJ 

 

Termin:  04.08-14.08.2020 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Sztuki walki; 

• Gimnastyka. 

Cena osobodnia: 79 zł* przy 45 os. pełnopłatnych na 10 dób pobytowych 

*80zł przy 40 os. pełnopłatnych na 10 dób pobytowych 

* Możliwość dokupienia na jezioro miejskie w Złotowie 

* 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 – 4x dziennie; 

• Nielimitowany dostęp do hali sportowej; 

• Nielimitowany dostęp do boiska trawiastego; 

• Opieka pielęgniarki na telefon; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• 1 opiekun na 15 uczestników pobyt gratis 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania. 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Święta koło Złotowa, teren ogrodzony przy lesie, spokojna okolica, mała miejscowość, Jezioro Zaleskie z plażą 

strzeżoną oddalone ok. 7km (Złotów), basen w Złotowie. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: dostępne ok. 54 miejsca, odrębne pomieszczenia dla kadry, klasy lekcyjne 4,5,6,7- osobowe, w pełni 

wyposażone; 

Wyżywienie: 4 razy dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). 

Obiekty Sportowe: 

sala gimnastyczna o wymiarach 40m x 20m, sala korekcyjna, boisko trawiaste przy szkole pełnowymiarowe, basen i 

jezioro z plażą strzeżoną w Złotowie (3km), boisko pełnowymiarowe obok szkoły pełnowymiarowe 

Zdjęcia z obiektu 

 

 

http://skonto.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/s%CC%81wie%CC%A8ta01.jpg
http://skonto.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/s%CC%81wie%CC%A8ta02.jpg


 

 

 

Okolica 

Park linowy w Rudnicy jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Ma 1200m długości, 6 tras i łącznie 

69 przeszkód o różnym poziomie trudności (m.in. tyrolki, mosty trzylinowe, most birmański, skok indiański i Tarzana, 

zjazd na trapezie, złośliwe linki). W 2013 r. powstał dla najmłodszych (od 3 do 8 lat). 

Aqua Park w Pile to nowoczesny obiekt rekreacyjno-sportowy, oddany do użytku w czerwcu 2010 roku. Składają się na 

niego liczne atrakcje wodne i terenowe oraz rozbudowana oferta sportowo-rekreacyjna. Od prawie dwóch lat 

dostarczamy mieszkańcom Piły i przyjezdnym pomysły na przyjemne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. 

*Cena i miejsce na potwierdzenie 

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

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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