OBOZY SPORTOWE
i REKREACYJNE
Zapraszamy kluby sportowe i grupy rekreacyjne do COSSz. TKKF w Sieraków.
Kadeci, młodzicy, juniorzy i seniorzy różnych dyscyplin sportowych, oraz inne grupy rekreacyjne znajdą
w Ośrodku doskonałą bazę sportowo- rekreacyjną przystosowaną do organizowania obozów
kondycyjnych, spartakiad, turniejów.
Hala sportowa, kryta pływalnia. 400 m bieżnia tartanowa, skocznie w dal, boiska do piłki nożnej, siatkówki
i koszykówki, korty tenisowe, i inne obiekty sportowe wszystko w jednym miejscu.
Dysponujemy odpowiednim sprzętem sportowym i rekreacyjnym.

Centralny Ośrodek SportowoSzkoleniowy TKKF
ul. Poznańska 27
64- 410 Sieraków
tel. 061 29 52 128

ZAPEWNIAMY

e-mail : tkkf@tkkf.com.pl









noclegi zgodnie z wnioskiem grupy
wyżywienie 3 posiłki dziennie: śniadanie – bufet szwedzki, obiad i kolacja – serwowane,
plus podwieczorek
pierwsze świadczenie – obiad
ostatnie świadczenie – śniadanie
bezpłatne korzystanie z obiektów sportowych z wyłączeniem hali sportowej, kortów
tenisowych, krytej pływalni (w przypadku uruchomienia), sprzętu wodnego
wieczór przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
festyn sportowo-rekreacyjny

Sieraków
Miasto w zachodniej Polsce, w woj. wielkopolskim, w powiecie
międzychodzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sieraków. Położone nad
Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej
i Pojezierza Poznańskiego, pomiędzy dwoma jeziorami: Jaroszewskim
i Lutomskim. W centrum Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.
Ośrodek COSSz. TKKF położony jest nad jeziorem Jaroszewskim,
w odległości 2km od centrum miasta, 15km od siedziby powiatu międzychodzkiego,75km od Poznania i 70km od Gorzowa
Wielkopolskiego.

OPIS OŚRODKA

Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF dysponuje: miejscami noclegowymi w
ekologicznych (drewnianych) domkach kempingowych. Ośrodek posiada stołówkę w której
przygotowywane są smaczne, domowe posiłki, teren jest zadrzewiony i ogrodzony. Ośrodek
dysponuje szeroką gamą obiektów sportowych m.in. boiskiem do mini piłki nożnej, boiskiem do
siatkówki, koszykówki, kometki, kortami tenisowymi, halą sportową, krytą pływalnią, tartanową
bieżnią 400 m, torem do łyżworolek, salami konferencyjnymi, miejscem na ognisko, wypożyczalnią
sprzętu wodnego, własną plażą ze strzeżonym kąpieliskiem.

ZAKWATEROWANIE

Domki kempingowe 2, 3, 4, 5 i 7 osobowe. W domku tapczany lub wersalki. Każdy domek posiada,
łazienkę z kabiną natryskową i wc oraz ogrzewanie.

TURNUSY - OBOZY SPORTOWE I REKREACYJNE
24.06 - 07.07.2017 r.
20.07 - 02.08.2017 r.

07.07 - 20.07.2017 r.
02.08 - 15.08.2017 r.
15.08 – 28.08.2017 r.

nazwa domku

turnusy14-dniowe

cena

osoba/turnus

osoba/doba

1 105,00 zł

85,00 zł

975,00 zł

75,00 zł

975,00 zł

75,00 zł

910,00 zł

70,00 zł

910,00 zł

70,00 zł

910,00 zł

70,00 zł

780,00 zł

60,00 zł

715,00 zł

55,00 zł

650,00 zł

50,00 zł

WARTA
SN
BERPOL
DĄBROWA
BIESZCZADY

INSTRUKTORKA 1-6
FIN 1-18
JUNIORKI
FIN 27-37

Cena zawiera: nocleg, wyżywienie FB (śniadanie w formie bufetu
szwedzkiego, obiad i kolacja –serwowana plus podwieczorek) oraz świadczenia
wymienione w ofercie. Pierwsze świadczenie – obiad, ostatnie świadczenie –
śniadanie. W ośrodku nie ma możliwości opłat kartami płatniczymi. Brak
dostępu do Internetu .
WAŻNE
Przy grupach powyżej 45 osób i pobycie dłuższym niż 10 dni istnieje możliwość
negocjacji cen.

