
 

OBÓZ SPORTOWY 

 W USTRONIU MORSKIM 

 
Termin: 06.08-16.08.2019 oraz 18.08 do 28.08.2019 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Sztuki walki; 

• Piłka nożna; 

 Cena osobodnia: ok. 84 zł* przy 45os. pełnopłatnych na 10 dób pobytowych 

*86 zł przy 40 os. pełnopłatnych na 10 dób pobytowych i 6h hali dziennie 

* 85 zł przy 40 os. pełnopłatnych na 10 dób pobytowych i 4,5h hali dziennie 

*87 zł przy 40 os. pełnopłatnych na 10 dób pobytowych i 6h hali dziennie 

 



 

* 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 3xdziennie, ok. 100 m od miejsca zamieszkania; 

• 4,5 dziennie dostępu do hali sportowej o wymiarach 24mx12m; 

• limitowany dostęp do sali sportowej 16x18m; 

• Opieka pielęgniarki na telefon; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• Opiekunowie  pozostali 39,00zł/osoba. 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Położone pomiędzy Kołobrzegiem i Koszalinem Ustronie Morskie jest jedną z najpiękniejszych gmin 

nadmorskich polskiego wybrzeża Bałtyku. Na turystów czekają piaszczyste i słoneczne plaże, czysta woda, 

mikroklimat pozbawiony wpływu przemysłu. W sezonie letnim dziennie wypoczywa ponad 30 tysięcy osób. 

Z Ustroniem Morskim graniczy stosunkowo nowe kąpielisko morskie: Sianożęty. Ustronie Morskie i 

Sianożęty to typowe miejscowości turystyczne z licznymi atrakcjami takimi jak: przepiękna szeroka złocista 

plaża, żywiczne lasy sosnowo – brzozowe. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: w szkole dostępnych ok. 50 miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych z pełnym 

wyposażeniem (łóżka, szafy, krzesła, ławki). 

Wyżywienie: 3 x dziennie w O.W Alka, ok. 100m od miejsca zakwaterowania 

Obiekty Sportowe: 

hala sportowa jedno komorowa o wymiarach 24m x 12m oraz sala gimnastyczna o wymiarach 16m x 8m, 

kompleks boisk sportowych ,, Orlik”, za dodatkową opłatą możliwość trenowania na boisku do piłki siatkowej 

plażowej w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Helios z odkrytym i krytym basenem ok. 600m od szkoły oraz 



 

z Euroboiskiem otwartym w 2016r. do piłki nożnej o wymiarach 102mx64m z nawierzchnią z trawy 

syntetycznej , plaża ok. 700m pod drodze Biedronka 

Zdjęcia z obiektu 

 

 

*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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