
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W JAROCINIE 

 

Termin: I połowa sierpnia 2020 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Sztuki walki; 

• Gimnastyka; 

• Lekkoatletyka; 

• Tenis; 

• Pływalnia; 

 Cena osobodnia:  85zł przy 70 osobach* pełnopłatnych 

*83zł przy 70 osobach pełnopłatnych oraz 9 h dziennie hali sportowej Jarocin Sport 

* 82zł przy 70 osobach pełnopłatnych oraz 7,5h dziennie hali sportowej Jarocin Sport  



 

 

*86zł przy 65 osobach pełnopłatnych oraz 10 h hali sportowej Jarocin Sport 

*84zł przy 65 osobach pełnopłatnych oraz 9 h hali sportowej Jarocin Sport 

*82zł przy 65 osobach pełnopłatnych oraz 7,5h hali sportowej Jarocin Sport 

*87zł przy 60 osobach pełnopłatnych oraz 10 h hali sportowej Jarocin Sport 

*85zł przy 60 osobach pełnopłatnych oraz 9h hali sportowej Jarocin Sport 

*83zł przy 60 osobach pełnopłatnych oraz 7,5h hali sportowej Jarocin Sport 

* 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; 

• Dostęp do sali gimnastycznej 

• Dostęp 10h/dzień do hali sportowej w Jarocin Sport; 

• dostęp do boisk wielofunkcyjnych przy szkole; 

• 1 opiekun na 15 uczestników zwolniony z opłat; 

• wstęp na basen odkryty; 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Miasto powiatowe położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, około 50 km na północny zachód od Kalisza. Od 1948 r. działał 

tutaj przez wiele lat jedyny w Polsce Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy im. Joachima Lelewela. Mieścił się w on w 

neogotyckim pałacu Radolińskich z połowy wieku XIX, który rozbudowano w latach 1911–12 r. Obecnie Jarocin jest 

ośrodkiem przemysłowym z ważnymi zakładami, jak np. fabryka mebli czy obrabiarek “Jafo”. 

Specyfikacja 

Zakwaterowanie: ok 100 miejsc dostępnych w szkole po remoncie, klasy 6,7,8 osobowe z pełnym wyposażeniem 

(łóżka, szafki), sanitariaty na korytarzach. 



 

 

Wyżywienie: 3 razy dziennie w stołówce na terenie szkoły; 

Obiekty Sportowe: 

Sala gimnastyczna przy szkole o wymiarach 18m x 9m, boisko tartanowe wielofunkcyjne, Euroboisko, nowoczesna 

siłownia, pełnowymiarowa trzy sektorowa hala sportowa z boiskiem głównym o wymiarach 43m x 22m, boiska do piłki 

siatkowej, koszykowej oraz nożnej, basen kryty i okryty, hala sportowa 2 sektorowa z boiskiem głównym o wymiarach 

36m x 19m oddalona ok 800 od szkoły 

Zdjęcia z obiektu 
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*Cena i miejsce na potwierdzenie, rezerwacje nie zostały złożone 

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

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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