
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W PRZYWIDZU 

 

 

Termin:  15.08-25.08.2020 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

 Cena osobodnia:  79zł* przy 70 os. pełnopłatnych  

*80zł przy 65osobach pełnopłatnych oraz 7,5h hali sportowej dziennie 

*81zł przy 60 osobach pełnopłatnych oraz 7,5 hali sportowej dziennie 

*77zł przy 70 osobach pełnopłatnych oraz 6h hali sportowej dziennie 



 

 

*78zł przy 65 osobach pełnopłatnych oraz  6h hali sportowej dziennie 

*79zł przy 60 osobach pełnopłatnych oraz 6h hali sportowej 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 – 3x dziennie w szkolnej stołówce; 

• 7,5h dziennie dostępu do hali sportowej; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• 1 opiekun na 15 uczestników pobyt gratis 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie 

Przywidz nad jeziorami Przywidzkim Wielkim i Małym przy drodze wojewódzkiej nr 221. W 

ostatnich latach wieś coraz szerzej wykorzystuje swoje walory turystyczno-rekreacyjne (położenie 

nad jeziorami i okoliczne wzgórza). Znajdują się tu: camping nad jeziorem, ośrodki wypoczynkowe i 

kąpielisko, rozwija się agroturystyka, powstały liczne kwatery prywatne. Latem jest organizowany 

doroczny RockBlue Przywidz Festiwal. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: Szkoła dostępne ok. 90 -100 miejsc w klasach szkolnych 

Wyżywienie:3 posiłki dziennie na stołówce szkolnej; 

 

 



 

 

Obiekty Sportowe: 

Hala pełnowymiarowa otwarta w 2016r.: 3 sektorowa ( 3boiska do siatkówki)  widowiskowo – 

sportowa, z boiskiem głównym o wymiarach 40 m x 20 m i wysokość 9 metrów wraz z 4 szatniami, 

boisko wielofunkcyjne przy szkole, siłownia zewnętrzna, ok. 220m. do kąpieliska miejskiego, ok. 

550m do marketu spożywczego Biedronka 

Zdjęcia z obiektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena i miejsce na potwierdzenie, rezerwacje nie zostały złożone 

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