
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W SZAMOTUŁACH 

 

 

Termin:  18.08-27.08.2020 ( przyjazd na obiad, wyjazd po śniadaniu) 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Gimnastyka; 

• Sztuki walki. 

 Cena osobodnia: 74zł* przy 45 os. 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 ; 

• 4,5h  dostępu do hali sportowej Nałęcz 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• 1 opiekun na 15 uczestników zwolniony z opłat 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

miasto w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu szamotulskiego. Leży około 35 km na północny zachód od 

Poznania. Według legendy nazwa Szamotuły pochodzi od rzeki Sama, która tuła (Samatuła – Szamotuły) się przez 

równiny, płynąc do ujścia w Warcie. Na obszarze, gdzie leżą Szamotuły rzeka zakręca kilka razy omijając suche 

bagienne kępy, na których później powstało miasto. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: W szkolnym schronisku młodzieżowym w pokojach 2,3- i 4-osobowych (częściowo z łazienkami), 

pozostałe ze wspólnym węzłem sanitarnym  łącznie 55 miejsc noclegowych tj. 13 pokoi x 4 osoby oraz 1 pokój 3 

osobowy. Na piętrze do dyspozycji świetlica z odbiornikiem TV. 

Wyżywienie: 3 razy dziennie w stołówce na terenie schroniska; 

Obiekty Sportowe: Hala sportowa ,, Nałęcz” oddana do użytku w 2006r. o wymiarach 46,16m x 28,52m x 8m, podłoga 

sportowa DD Linodur Sport jest powierzchniowo – elastyczna ułożona na drewnianym ruszcie krzyżowym. Obiekt posiada 

9 szatni dla zawodników wraz z pełnym węzłem sanitarnym, trybunę na 306 miejsc, saunę, siłownie, sala oddalona ok. 

200m. od schroniska, Hala Sportowa Szamotulanka o wymiarach hali 44mx30m, boiska centralne: piłka siatkowa, 

koszykówka, piłka ręczna, boiska treningowe: 3 boiska do piłki siatkowej, dwa boiska do piłki koszykowej, wyposażenie: 

tablice do koszykówki na boisku głównym opuszczane z regulacją na 2,60, na boiskach treningowych na wysięgnikach 

również z regulacją na 2,60. Przy hali znajduje się kompleks boisk wielofunkcyjnych (piłka ręczna, dwa boiska do 

koszykówki z regulacją tablic na 2,60 , dwa boiska do piłki siatkowej plażowej), bieżnia 130 m 4 torowa ze sztuczną 

nawierzchnią na podłożu naturalnym, skocznia do skoku w dal i trójskoku. Po drugiej stronie jezdni znajduje się stadion 

lekkoatletyczny z 300 m 3 torową okólną  bieżną tartanową, na 130 m prostej 4 tory, dwie skocznie do skoku w dal, rzutnia 

do oszczepu, rozbieg i urządzenia do skoku wzwyż. W budynku szkolnym znajduje się : mała sala gimnastyczna o 

wymiarach 18x6. Duża  sala gimnastyczna 24x12. Siłownia  wyposażona w atlas z 7 stanowiskami, dwoma rowerami, 

orbitrekami i bieżnią oraz zestawem sztang i hantli. 

W odległości ok. 2km od schroniska znajduje się Centrum Sportu z basenem sportowym i rekreacyjnym, stadionem z 

płytą główną o wymiarach 105m x 68m, halą sportowo-widowiskową ,, Wacław” o wymiarach 43m x 24m  z 4 szatniami 

oraz zapleczem sanitarnym, grota solna, siłownia, sala fitness, basen odryty o powierzni 50m+ mały brodzik oddanony 

ok. 1,7km od schroniska. 

*Cena i miejsce na potwierdzenie, rezerwacja nie została złożona 

*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 

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