
 

  

OBÓZ SPORTOWY W SIERAKOWIE 

TERMIN : 30.06-10.07.2019 lub 06.08-16.08.2019  

Sieraków jest wielkopolskim miastem pięknie położonym nad Wartą w Krainie 100 Jezior na skraju Puszczy 

Noteckiej, miedzy jeziorami Jaroszewskim i Lutomskim. Jest podzielone na Miasto i Letnisko, które maja 

odmienny charakter 

ZAKWATEROWANIE :  szkoła dostępne  ok. 50 miejsc w klasach szkolnych 2 – 3 

osobowe oraz 4 – 8 osobowe, sanitariaty na korytarzach,  

WYŻYWENIE : 3 razy dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady 

dwudaniowe) 

OBIEKTY SPORTOWE: nowo otwarta, hala pełnowymiarowa sportowo-

widowiskowa o wymiarach 24mx46m,  kosze główne najazdowe z możliwością gry  na 

3 boiskach w poprzek, kosze boczne nie są obniżane w siatkówkę również można grać 

na 3 boiskach w poprzek, wysokość hali 8m na dole do dyspozycji 4 szatnie z 

natryskami, siłownia, salka CARDIO, sala fitness, 2 tory bowling,  ok. 150 m boisko 

sztuczne Orlik, ok. 300m stadion z pełnowymiarowym boiskiem trawiastym, trasy do 

biegania., ok. 2km od szkoły deptakiem dojście do plaży.  

CENA OSOBODNIA: 76,00zł przy 45 osobach pełnopłatnych 

CENA ZAWIERA:  

- zakwaterowanie w klasach  

-  całodzienne wyżywienie; 

-  6h dziennie hala sportowa  

- opiekę pielęgniarki na telefon 

- ubezpieczenie grupowe NNW 

grupowe 

- 1 opiekuna na 15 gratis 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przy grupie 45 uczestników pełnopłatnych i hali sportowej 7,5h dziennie cena wynosi 78,00zł osobodzień 

*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 

*Cena i miejsce na potwierdzenie  

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