
 

 

OBÓZ SPORTOWY W STĘŻYCY. 

 

Termin: 31.07-07.08.2020( przyjazd na obiad, wyjazd po śniadaniu) 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Gimnastyka; 

• Tenis; 

• Sztuki walki. 

 Cena osobodnia: 89 zł* przy 45 os. 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 – 3x dziennie w szkolnej stołówce; 

• 4,5h dziennie dostępu do hali sportowej; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• 1 opiekun na 15 uczestników pobyt gratis, pozostali 70,00zł osobodzień 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Malownicza  miejscowość położona w sercu Kaszub. Niewątpliwym walorem tej okolicy są piękne lasy oraz dwa 

jeziora: Stężyckie i Raduńskie, nad którymi rozciąga się piaszczysta plaża. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: szkoła dostępne ok. 100 miejsc w klasach szkolnych. W odległości 200 m od szkoły znajduje się 

kąpielisko strzeżone nad jeziorem Raduńskim. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie na stołówce szkolnej; 

Obiekty Sportowe: 

Otwarta w 2010r., pełnowymiarowa, 3 sektorowa hala widowiskowo – sportowa, z boiskiem głównym o wymiarach 44 

m x 25 m wraz z zapleczem socjalnym, siłownia oraz sala gimnastyczna, obok szkoły pełnowymiarowe Euroboisko. W 

odległości ok. 250m, market spożywczy ,, Biedronka”. 

Zdjęcia z obiektu 
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*Cena i miejsce na potwierdzenie, rezerwacje nie zostały złożone 

*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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