
OFERTA OBOZU SPORTOWEGO           

ORGANIZOWANEGO PRZEZ SĄDECKIE TOWARZYSTWO 

KOSZYKARSKIE w Nowym Sączu 
W związku z potwierdzeniem przez Państwa chęci uczestnictwa waszych dzieci                        

w obozie sportowym z koszykówki organizowanym przez STK Nowy Sącz informuję o 

wstępnej rezerwacji dla naszego klubu obozu sportowego organizowanego od 19.08 do 

28.08.2018 roku. Wszystkim zainteresowanym osobom przesyłam potrzebne informacje. 

Hotel Beskidian , ul. 3-go Maja 12, 34-350 Węgierska Górka 

Termin obozu: 19.08.-28.08.2018 roku 
Beskidian czeka na Państwa w malowniczej miejscowości Węgierska Górka niedaleko miasta 
Żywiec w Beskidzie Żywieckim. To znakomita baza wypadowa do wędrówek górskimi 
szlakami, zimowego szusowania na białym puchu i doskonałe miejsce na wesele góralskie 
czy też zorganizowanie imprezy firmowej. Jeżeli chodzi o Beskidy, noclegi i liczne atrakcje 
u nas z pewnością spełnią Państwa oczekiwania! 
Beskid Żywiecki noclegi – do dyspozycji naszych gości oddajemy 75 miejsc noclegowych 
w pokojach 2-osobowych i 3-osobowych o wysokim standardzie. Na terenie naszego 
obiektu można także korzystać z wypoczynku w dużym ogrodzie czy urządzić grilla, dla 
najmłodszych przygotowaliśmy plac zabaw. Dostępne są też sala VIP i rekreacyjna, bilard, 
piłkarzyki, stół tenisowy, siłownia, sauna fińska i zaplecze odnowy biologicznej, w które 
wyposażony jest nasz hotel. Żywiec i inne okoliczne miasta także zapewniają wiele różnych 
rozrywek dla gości. Gwarantujemy mnóstwo zabawy, wyśmienite jadło oraz wiele innych 
atrakcji. Do dyspozycji gości jest duża i nowocześnie wyposażona sala bankietowa do 190 
miejsc. 

  



  

 
 

 



 

  
Hala Sportowa na której odbywać się będą treningi 

 
 

  

 



 

Aqua park w Leśnej 

 
Więcej zdjęć i informacji na www.beskidian.com  

oraz 
http://www.booking.com/hotel/pl/beskidian.pl.html?aid=318615;label=New_Polish_PL_PL_27026340145-

Lv2TsQQJhwSXgAD*MdHwRgS1020476 

 Całkowity koszt obozu (tak jak wcześniej było mówione na zebraniu) wynosić będzie około 

1200zł  (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych).  

Zaliczkę w wysokości 100.00zł (może być więcej) prosimy wpłacać 

najpóźniej do 26.10.2017 roku.  

Mamy zagwarantowane tylko 26 miejsc dla dzieci.  
Dane do przelewu: 

Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie 

ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz 

Raiffeisen Bank  11-1750-0012-0000-0000-3238-8787 

Z dopiskiem; zaliczka rata nr….. za obóz sportowy Węgierska Górka 2018 

 



W tej cenie pobytu mamy: 

1.Wyżywienie: 

W dniu przyjazdu 19.08.18r- ok. 13.00 obiad, kolacja 18.00 

W dniu wyjazdu: 28.08.17r-ok. 9.30 śniadanie. 

Pozostałe dni 16-27.08.18r- śniadanie ok. 8.00, obiad ok.13.00, kolacja ok. 18.00 

3. Ubezpieczenie NNW. 

4.  wejścia na letni basen dla całej grupy oraz wyjazd do Aquaparku w Leśnej. 

6. Dwa razy dziennie  wejście na halę sportową na treningi z koszykówki. 

7. Zajęcia na boisku sportowym i bieżni LA. 

8. Korzystanie z Sali rekreacyjnej (stoły do ping ponga, bilard,  

7. Przejazd komfortowym autokarem firmy. 

8. Każdy z uczestników otrzyma na obozie zgrzewkę wody 1.5l, oraz okolicznościową 

koszulkę a na zakończenie obozu certyfikat i pamiątkę. W trakcie obozu planujemy 

wycieczkę na Babią Górę.  

Szczegółowy harmonogram zajęć będzie podany w późniejszym terminie. 

 

 

Z poważaniem  

 

Zarząd STK Nowy Sącz 

 
 


