
 

 

OBÓZ SPORTOWY W 

MIĘDZYZDROJACH  

 

 
 

Termin:  13.08-21.08.2019r ( przyjazd na obiad, wyjazd po śniadaniu) 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Gimnastyka; 

• Lekkoatletyka; 

• Tenis; 

• Sztuki walki. 

 Cena osobodnia: ok.92* przy 70 osobach pełnopłatnych  i 10h hali 

*ok. 94 zł przy grupie poniżej 70 do 65 osób pełnopłatnych i 10 h hali  



 

 

*ok.95zł przy grupie poniżej 65os do 60 osób 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; 

• 10h dziennie dostępu do hali sportowo-widowiskowej; 

• Opieka pielęgniarki na telefon; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Międzyzdroje są ośrodkiem wypoczynkowym i turystycznym. W mieście znajduje się siedziba dyrekcji Wolińskiego 

Parku Narodowego. Popularną letnią imprezą rozrywkową jest organizowany corocznie Europejski Festiwal Gwiazd. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: Dom Wczasowy dostępne około 100 miejsc, pokoje 1, 2, 3, 4-osobowe z łazienkami; Centrum 

Międzyzdrojów, 5 minut pieszo do hali i nad morze; 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie na stołówce w domu wczasowym.  

Obiekty Sportowe: 

Hala sportowa o wymiarach 24mx44m Boiska: 3 pełno wymiarowe boiska do siatkówki z wymalowanymi liniami, 2 

boiska boczne do koszykówki, pełno wymiarowe boisko do koszykówki, piłki ręcznej oraz siatkówki. Wyposażenie do 

tenisa stołowego: 20 stołów firmy Butterfly – CENTREFOLD 25, 160 szt. płotków okalających pole gry firmy Butterfly. 

Wyposażenie magazynu sportowego: materace 5cm, 10cm oraz 25cm, piłki lekarskie 1-5kg, płotki lekkoatletyczne, 

pachołki, tyczki, skrzynie gimnastyczne, odskocznie oraz wiele innych. Sala do gimnastyki korekcyjnej oraz aerobiku, 

możliwość trenowania lekkiej atletyki i sportów walki. Przy hali sportowej znajduję się standardowy kompleks boisk 

typu „ORLIK 2012″, w którego skład wchodzi boisko poliuretanowe do koszykówki i siatkówki oraz boisko z trawą 

syntetyczną do piłki nożnej. 

 

 



 

 

Zdjęcia z obiektu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolica 

• 0,6 km molo w Międzyzdrojach 

• 0,5 km Gabinet Figur Woskowych 

• 0,4 Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego 

• 1,8 km Rezerwat Pokazowy Żubrów Wolińskiego PN 

• 4,5 km Punkt widokowy Gosań 93 m n.p.m., najwyższe w Polsce klifowe wybrzeże 

• 6,5 km Wapnica – Jeziorko Turkusowe (możliwość zorganizowania ogniska), Fragmenty niemieckiej wyrzutni 

broni V3 

• 21 km Wolin – Skansen Centrum Słowian i Wikingów (zajęcia rzemiosł średniowiecznych) 

*doba hotelowa od 15:00 do 10:00 

* dodatkowe posiłki: śniadanie 11zł, obiad 20zł, kolacja 11zł, prowiant 

10zł 
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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 

 

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

*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 

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