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OBOZY SPORTOWE W ZBĄSZYNIU
Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą na organizację obozów sportowych
w Zbąszyńskim Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Malownicze położenie naszego
miasta wśród lasów i jeziora Błędno gwarantuje idealne warunki dla uprawiania sportu,
turystyki i rekreacji.
Bardzo bogate, nowoczesne zaplecze sportowe umożliwia nam organizowanie obozów
szkoleniowych. Nasze miasto to idealne miejsce to trenowania lekkiej atletyki, gier
zespołowych i innych dyscyplin sportowych.
POŁOŻENIE:
Zbąszyń

leży

w

zachodniej

części

województwa

wielkopolskiego,

w

powiecie

nowotomyskim, 10 km od zjazdu z autostrady A2.
ZAKWATEROWANIE:
Do Państwa dyspozycji oddajemy całoroczne Schronisko Sportowe z 47 miejscami
noclegowymi, położone w bezpośrednim sąsiedztwie pełnowymiarowej hali sportowej oraz
kompleksu boisk „Orlik”.
ZAPLECZE SPORTOWE:
/w nawiasach podajemy przybliżoną odległość od noclegu w schronisku sportowym/

 Pełnowymiarowa hala sportowo – widowiskowa /20m/;
 Stadion sportowy to pełnowymiarowy obiekt, na który składa się boisko piłkarskie
ze sztuczną nawierzchnią oraz bieżnia z pełnym wyposażeniem lekkoatletycznym.
/500m/;
 Kompleks boisk „Orlik 2012” /20m/;
 Korty tenisowe /500m/;
 Profesjonalne boiska do gry w siatkówkę i piłkę nożną plażową /500m/;
 plaża z kąpieliskiem /w sezonie letnim strzeżona przez ratowników WOPR/.
DODATKOWA OFERTA CENTRUM:
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również możliwość organizacji rejsów po jeziorze
łodzią spacerową oraz wypożyczenia kajaków i rowerów wodnych.
Na życzenie klienta udostępniamy również miejsce na ognisko oraz salę konferencyjną nad
jeziorem.

CENNIK:
 Osobo doba /nocleg + trzy posiłki/ - 55zł;
 Hala sportowa – 55zł/ godzina;
 Siłownia – 35zł/ godzina – dla grupy maks. 15 osobowej;
 Sala fitness – 20zł/ godzina - dla grupy maks. 15 osobowej;
 Sauna – 30zł/ godzina;
 Stadion sportowy – 100zł/ godzina;
 Boisko „Orlik” – bezpłatnie;
 Korty tenisowe – bezpłatnie;
 Boiska plażowe, kąpielisko, zjeżdżalnia – bezpłatnie.
Koszty korzystania z obiektów sportowych podlegają indywidualnym negocjacjom
z organizatorem obozu, uzależnione są od długości pobytu oraz liczebności grupy. Grupom
sportowym proponujemy korzystne rabaty.

