
 

 

OBÓZ SPORTOWY W BIAŁCE 

TATRZAŃSKIEJ 

 

Termin:  14.08-24.08. 2020 ( przyjazd na obiad, wyjazd po śniadaniu) 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Gimnastyka; 

• Lekkoatletyka; 

• Tenis; 

• Sztuki walki. 

 Cena osobodnia: 102* przy 45 osobach 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 Domu Wypoczynkowym smaczną, domową kuchnię, własne wypieki, oraz 

potrawy regionalne, 

tradycyjne, oparte na dawnych recepturach. 

• 5,5h dziennie dostępu do hali sportowo-widowiskowej; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 



 

 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Białka Tatrzańska – wieś podhalańska w południowej Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie 

tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska, nad Białką Miejscowość ta zasłynęła w Polsce jak i za granicą za sprawą 

doskonałego ośrodka narciarskiego "Kotelnica Białczańska". Poza licznymi wyciągami narciarskimi oddane do 

dyspozycji turystów są również trasy biegowe o różnej długości, śnieżne safari na skuterach, kuligi, quadowe wyprawy 

off-roadowe jak również Lodowe miasteczko, składające się z trzech lodowisk liczącej 2000m2. Latem zaś oprócz 

licznych szlaków turystycznych, można się tu wykąpać w rzece Białce, która uwielbiana jest przez najmłodszych. Co 

roku odbywają się tu Mistrzostwa Polski w spływie kajakowym. Przez cały rok do dyspozycji turystów jest kompleks 

basenów termalnych.  

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: Dom Wczasowy ,, U Kubusia” budynek usytuowany jest w centrum Białki, nieopodal rzeki 

„Białka”, a kompleksami narciarskimi „Bania” i „Kotelnica Bałczańska” 250 m. Dom jest zachowany w 

prawdziwym stylu góralskim. Wnętrze nawiązuje do bogatej tradycji góralskiej i odzwierciedla prawdziwą 

atmosferę góralszczyzny. Łącznie posiada 70 miejsc noclegowych, pokoje 2,3,4,5-osobowe z aneksem 

kuchennym i dostępem do Internetu. W pokojach znajduje się łazienka, tv sat, naczynia, możliwość dostawek 

i lodówka ogólnodostępna. W pokojach obowiązuje zakaz palenia, część pokoi posiada balkon, oraz widok na 

stok ''Kotelnicy Białczańskiej''. 

Przy obiekcie znajduje się ogród, jest on: ogrodzony, z placem zabaw dla dzieci, z huśtawkami, piaskownicą, 

boiskiem do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. 

Zapewniamy parking, dobry dojazd samochodem, autokarem, o każdej porze roku. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie na stołówce w domu wczasowym. Posiłki są serwowane w formie 

szwedzkiego stołu, albo podawane do stolika. 

Obiekty Sportowe: 

Hala sportowa pełnowymiarowa 25,5m x 44mw Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji. Na hali jest możliwość 

stworzenia następujących boisk do różnych dyscyplin: 3 pełnowymiarowych boisk do siatkówki lub jedno centralne z 

pełnym certyfikowanym sprzętem do rozgrywania meczy (stanowisko sędziego, elektroniczny system zgłaszania czasu w 

siatkówce), pełnowymiarowe boisko do koszykówki z koszami najazdowymi lub 3 boiska do koszykówki o niepełnym 

wymiarze, pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, pełnowymiarowe boisko do futsalu z bramkami do futsalu, możliwe 

jest rozgrywania meczy, prowadzenie treningów także w inne dyscypliny halowe. Boisko może być dzielone kotarami na 

3 sektory. Jest możliwość opuszczenia piłkochwytów za bramkami jak i przed trybunami. Na wyposażeniu jest 5 szatni z 

pełnym zapleczem sanitarnym, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie do badań antydopingowych. Na potrzeby 

rozgrywania meczy są do dyspozycji dwie tablice wyników z możliwością wyświetlania tekstów oraz wysokiej jakości 

sprzęt nagłaśniający. Hala dysponuje klimatyzacją i specjalnym systemem utrzymywania odpowiedniej wilgotności i 

temperatury w całym obiekcie. Obiekt jest wyposażony w 398 miejsc siedzących oraz dużą szatnią dla kibiców 

odwiedzających obiekt. Obok budynku GCRiS znajduje się całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 

50x25m. Ogrodzone z piłkochwytami. W skład GCRiS wchodzi także siłownia z kilkunastoma stanowiskami do ćwiczeń 

ze strefą aerobową oraz strefą siłową. W skład przyrządów wchodzą m.in. 3 bieżnie z regulowanym poziomem 

nachylenia, orbitreki, rowerki stacjonarne atlasy, brama, kilka ławeczek i wiele ciężarów. Siłownia wyposażona w 

bardzo wydajny system klimatyzacji i wentylacji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tatrza%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tatrza%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowina_Tatrza%C5%84ska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka_(dop%C5%82yw_Dunajca)


 

 

Zdjęcia z obiektu 

  

*doba hotelowa od 15:00 do 10:00 

 

 



 

 

 

 

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: https://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, rezerwacje nie zostały złożone 

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

 

http://www.skonto.net.pl/
mailto:skonto@skonto.net.pl
http://www.facebook.com/Skonto
https://skonto.net.pl/obozy-sportowe/

