KO£OBRZEG

OŒRODEK KOLONIJNY „BOSMAN”
O OBIEKCIE
Prowadzony jest przez Poltur Polska Sp. z o.o. na bazie internatu
ZSM oraz hoteliku marynarskiego. Oœrodek dzia³a w sezonie
wakacyjnym. Budynek 4-kondygnacyjny, murowany – posiada 280
miejsc noclegowych. Obiekt nowoczesny, odnowiony i dobrze
wyposa¿ony. Stosujemy wytyczne GIS, MZ i MEN.

PO£O¯ENIE
W parku, 50 metrów od pla¿y – bezpoœrednie zejœcie na pla¿ê. Du¿y,
dobrze zagospodarowany teren rekreacyjny – ok. 2 ha. Teren
ogrodzony, budynek i otoczenie objête monitoringiem.

ZAKWATEROWANIE
W pokojach 4 os. z ³azienkami (umywalka, kabina natryskowa, WC).
Pokoje wyposa¿one s¹ w tapczany (w niektórych ³ó¿ko piêtrowe),
szafki nocne, stolik, krzes³a i szafê rozsuwan¹ w przedpokoju.

WY¯YWIENIE
W sto³ówce Oœrodka Kolonijnego "Bosman" (na parterze, 160
miejsc konsumpcyjnych). Œwiadczenia: 3 posi³ki dziennie +
podwieczorek. Œniadania i kolacje - w formie bufetu szwedzkiego,
obiady serwowane. Obs³uga kelnerska.

DO DYSPOZYCJI
Dwie œwietlice (stoliki, krzes³a, TV), sto³y do tenisa sto³owego,
"pi³karzyki", bilard, kawiarenka internetowa (p³atna), pracownia
krótkofalarska (po uzgodnieniu), salka na dyskoteki (nag³oœnienie
i oœwietlenie), miejsce na ognisko (kr¹g, ³awy), tereny rekreacyjne,
przystañ morska ZSM – po uzgodnieniu, parking dla autokaru.

www.bosman.net.pl

OBIEKTY SPORTOWE
Na miejscu w oœrodku:
- sala gimnastyczna (12x24m, pod³oga korkowa),
- ma³a si³ownia (6 stanowisk),
- boisko wielofunkcyjne (20x40m, sztuczna nawierzchnia courty),
- boisko do pi³ki siatkowej (sztuczna nawierzchnia courty),
- boisko do pla¿owej pi³ki siatkowej (piaskowe),
- boisko rekreacyjne do pi³ki no¿nej i pi³ki siatkowej - ziemne,
- plac o nawierzchni asfaltowej na zajêcia rekreacyjne.

Do dyspozycji w pobli¿u oœrodka:
- kompleks Orlik w SP 5 (boisko do pi³ki no¿nej - sztuczna trawa,
pi³ki siatkowej i koszykówki - tartan),
- hala sportowa OPP (19x50m, parkiet),
- hala sportowa SP 6 (18x36m, wyk³adzina target),
- MOSiR-u Ko³obrzeg: Hala Sportowa "Milenium" (parkiet, 24x48m),
Hala Treningowa (³ucznictwo, pi³ka siatkowa, koszykówka,
sztuczna nawierzchnia, 12x26m), Hala “Rycerska” (parkiet,
16x28m), Aquapark "Milenium", boisko pi³karskie (sztuczna trawa
64x104m), sala do treningów sportów walki (mata, 12x12m), sala
taneczna i fitness, boiska terenowe (tartan), si³ownia.

KOLONIE / OBOZY SPORTOWE
Pakiet Sportowy: obiekty bazy
- do 4 godz. dziennie - do
Grupy kolonijne
wyboru dla grupy min.
81
z³
- uczestnicy do 15 lat
45 osobowej.
Grupy sportowe i taneczne
Cena zawiera: n o c l e g i ,
- uczestnicy do 15 lat
91 z³ w y ¿ y w i e n i e , p r o g r a m
- pakiet sportowy
animacyjny prowadzony przez
instruktora k-o, opiekê pielêgniarki (dy¿ur, œrodki opatrunkowe, bez
lekarstw), opiekê ratownika WOPR, mo¿liwoœæ korzystania
z infrastruktury oœrodka, 1 ognisko i 2 dyskoteki podczas pobytu,
wyposa¿enie w sprzêt œwietlicowy, pobyt kadry pedagogicznej 1 osoba na pe³nych 15 uczestników oraz kierownik grupy (powy¿ej
45 uczestników) – gratis.
GRUPY

POBYT

Hala Rycerska

Aquapark Milenium

Orlik SP 5

Hala SP 6

Oœrodek Kolonijny „Bosman”
ul. Arciszewskiego 21, 78-100 Ko³obrzeg
tel. 94 71 101 02, fax 94 71 101 01, kom. 512 092 317
e-mail: osrodek2@bosman.net.pl

www.bosman.net.pl

