
 

 

OBÓZ SPORTOWY W KOŁCZEWIE. 

 

Termin: od 22.07 do 05.08.2019 lub od 29.06 do 12.07.2019r.  

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna, 

• Sztuki walki. 

 Cena osobodnia: ok. 79 zł* przy 40osobach pełnopłatnych oraz 10 dobach pobytowych 

*ok.77 zł przy 45 osobach pełnopłatnych oraz 10dobach pobytowych 

* 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; 

• Nielimitowany dostęp do sali gimnastycznej; 

• Nielimitowany dostęp do boiska wielofunkcyjnego; 

• 1 opiekun na 15 uczestników zwolniony z opłat; 

• Opiekę 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 

Miejscowość położona ok. 13km od Międzyzdrojów, usytuowana w pobliżu 

Wolińskiego Parku Narodowego, ośrodek jest oddalony od plaży morskiej o ok. 25 

min. pieszo przez Woliński Park Narodowy 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: szkoła podstawowa dostępnych ok.70 miejsc w Kołczewie. Do 

dyspozycji uczestników sanitariat wyposażony w 9 umywalek, 9 WC oraz 6 

pryszniców (+2 izolatki z umywalką), odrębne pomieszczenia dla kadry. 

Wyżywienie: 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) 

Obiekty Sportowe: 

 sala gimnastyczna 25 x 14 m, boisko wielofunkcyjne tartanowe boisko Orlik. 

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 
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*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/ 

 

 

 

 

 


