
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W KOŁOBRZEGU - 

ZAKWATEROWANIE W SZKOLE 

 

Termin:  22.07-29.07 lub 29.07-05.08.2020 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Gimnastyka; 

• Lekkoatletyka; 

• Tenis; 

• Sztuki walki. 

 Cena osobodnia: 87zł* przy 45osobach pełnopłatnych 

*85zł przy 70 osobach pełnopłatnych i 6h dziennie hali Mazowiecka 

* 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; 

• 6h dziennie dostępu do hali sportowej Mazowieckiej 

• Dostęp do boisk wielofunkcyjnych ; 

• 1 opiekun na 15 uczestników zwolniony z opłat; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Miasto w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 

kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim, u ujścia rzeki Parsęty, nad Morzem Bałtyckim, przy drodze krajowej nr 

11. Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), uzdrowisko z trzema letnimi kąpieliskami 

morskimi. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: Szkoła, klasy lekcyjne 6-8,10 osobowe dostępne ok. 150 miejsc 

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

Obiekty Sportowe: 

Sala gimnastyczna o wymiarach 11m x 24m oraz dostępna siłownia w szkole, boiska zewnętrzne do koszykówki, hala 

sportowo-widowiskowa Millenium pełnowymiarowa 3 sektorowa o wymiarach 44m x 24m z kompleksem sportowym, 

sauna, siłownia oraz basenem obok szkoły, do dyspozycji oddalona ok. 800m od szkoły hala Mazowiecka 3 sektorowa 

do siatkówki, Hala Łuczniczka o wymiarach 26m x 12m I sektorowa obok szkoły , Hala Rycerska o wymiarach 28m x 

16m oddalona ok 5min od szkoły. 

Zdjęcia z obiektu 
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*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 

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