
 

 

 

OBÓZ SPORTOWY W WAŁCZU 

 

Termin:  17.08 do 27.08.2020 

Dyscypliny sportowe: 

• Siatkówka; 

• Koszykówka; 

• Piłka ręczna; 

• Piłka nożna; 

• Tenis ziemny. 

 Cena osobodnia: ok. 86 zł* przy 60 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; 

• Nielimitowany dostęp do hali sportowej 

• Nielimitowany dostęp do sali gimnastycznej 

• Ubezpieczenie NNW grupowe; 

• Dostęp do boiska wielofunkcyjnego  

Cena nie zawiera 

• Transportu (istnieje możliwość zorganizowania); 

• Kosztów dodatkowych atrakcji; 

• Wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość zorganizowania). 

Podstawowe informacje o miejscowości 

Wałcz – to miasto położone pomiędzy dwoma malowniczymi, czystymi akwenami – jeziorem Raduń i jeziorem 

Zamkowym. W obrębie miasta znajduje się jeszcze kilka mniejszych zbiorników wodnych – Chmiel Duży i Mały, 

Cegielnia, Herta. Jeziora miejskie przystosowane są zarówno dla miłośników wędkowania, uprawiania sportów wodnych 

jak i zwolenników wypoczynku na plaży.  

Nad jeziorami wałeckimi znajdują się plaże i kąpieliska, a także pola namiotowe i wypożyczalnie sprzętu sportowego. 

Brzegi jeziora Raduń łączy Most Kłosowski, jedyny w Polsce most wiszący przerzucony nad jeziorem 

 Specyfikacja 

Zakwaterowanie: sale lekcyjne 6,7,8 osobowe dostępne ok. 70 miejsc noclegowych, kadra w oddzielnych pokojach. 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad ,kolacja) na stołówce w szkole    

Obiekty Sportowe: Sala gimnastyczna o wymiarach 17,9mx29,80m ( możliwość II sektory do siatkówki), wyposażona 

w 6 koszy, są one opuszczane, nowa sala, boisko wielofunkcyjne, mniejsza sala gimnastyczna. 

Jezioro oddalone ok. 600m od szkoły, plaża strzeżona, gdzie znajduje się zjeżdżalnia  wyposażone w sprzęt pływacki: 

kajaki, łódki,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*88zł przy 45 osobach pełnopłatnych 

*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 

*Cena i miejsce na potwierdzenie  

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