Wspólna oferta dla grup sportowych.
Kompleks Sportowy Grunwaldzka 244
oraz
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
przy al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku.

Gdańsk
Gdańsk to miasto portowe z przepiękną architekturą i ponad 1000-letnią historią. Świadek wydarzeń
zmieniających dzieje świata. Od zawsze budził podziw i zachwyt, dlatego tak licznie i chętnie odwiedzany
jest przez turystów. Gdańsk to zielone miasto z największą liczbą plaż i ścieżek rowerowych. Przyciąga
niezwykłą gościnnością i wspaniałą atmosferą.

Gdański Ośrodek Sportu
Gdański Ośrodek Sportu zarządza obiektami sportowymi m.in: halą sportową, pływalnią Chełm i Osowa,
przystaniami jachtowymi, plażami. Pełni rolę animatora sportu i rekreacji. Propaguje zdrowy tryb życia,
proponuje nowe, innowacyjne formy czynnego wypoczynku i dbania o formę ﬁzyczną.
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Kompleks Sportowy Grunwaldzka 244 obejmuje
Stadion Lekkoatletyczny i Rugby
• arenę sportową z boiskiem do gry w rugby i piłkę nożną o wymiarach 64×102 m
o nawierzchni naturalnej z oświetleniem sportowym z sektorami dla rozgrywania
konkurencji rzutowych,
• bieżnię okrężną 8-torową o dystansie 400 m oraz bieżnię prostą 8-torową
o dystansie 100 i 110 m,
• urządzenia lekkoatletyczne na arenie sportowej tj.; dwie rzutnie do pchnięcia
kulą, rów z wodą, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnię do rzutu dyskiem
i młotem, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie skocznie do skoku o tyczce, dwie
skocznie do skoku w dal i trójskoku,
• profesjonalny system pomiaru czasu oraz nowoczesne urządzenia do pomiaru
rzutów dyskiem, młotem i oszczepem,
• dużą, ledową tablicę wyników oraz stałe bezprzewodowe nagłośnienie,
• trybuny dla 924 widzów + 12 miejsc dla widzów niepełnosprawnych wraz,
z osobami towarzyszącymi (opiekunami),
• parking dla autokarów, 68 samochodów osobowych, w tym dla osób
niepełnosprawnych,
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Kompleks Sportowy Grunwaldzka 244 obejmuje nie tylko arenę sportową
z boiskiem do gry w rugby i piłkę nożną o wymiarach 64×102 m
o nawierzchni naturalnej z oświetleniem sportowym z sektorami dla rozgrywania
konkurencji rzutowych, ale również boisko treningowe o nawierzchni z trawy
syntetycznej o wymiarach 30×60 m do gry w piłkę nożną z oświetleniem sportowym,
oraz bieżnię prostą o nawierzchni poliuretanowej przy boisku o dystansie 60 m.

Gdański Ośrodek Sportu zapewnia również możliwość skorzystania z innych swoich
obiektów jak np. gdańskich pływalni na Chełmie i Osowej, hal sportowych, przystani
żeglarskich czy wypożyczalni sprzętu pływającego.

Szczegółowy cennik korzystania z obiektów znaleźć można na
www.sportgdansk.pl
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Szkolne Schronisko Młodzieżowe znajduje się na terenie Kompleksu Sportowego Grunwaldzka 244,
tworząc wraz z nim w pełni przygotowaną infrastrukturę wypoczynkowo - rekreacyjną dla grup
zorganizowanych i młodzieży. Składa się m.in: z bazy noclegowej, dwóch boisk do siatkówki plażowej,
boiska do koszykówki i bezpłatnego parkingu. Do dyspozycji gości oddajemy pokoje 2-osobowe
i wieloosobowe (od 24 zł).

Pokoje i sale konferencyjne
Organizujemy konferencje, seminaria i spotkania biznesowe. Sale dostosowujemy do indywidualnych
potrzeb klienta. W atrakcyjnych cenach zapewniamy również całodzienne wyżywienie (już od 29 zł). Obiekt
posiada bezpłatne WiFi, sprzęt multimedialny i parking oraz przystosowany jest dla osób
z niepełnosprawnościami.
Gdański Ośrodek Sportu

Grupy zorganizowane
Grupom zorganizowanym oferujemy wycieczki, warsztaty edukacyjne i integracyjne z wykorzystaniem bazy
sportowej. Istnieje możliwość zorganizownia ogniska bądź grilla. Jest to doskonała forma relaksu
i zintegrowania się. Dodatkowo można skorzystać z oferty edukacyjnej Europejskiego Centrum
Solidarności,
Hewelianium,
Trójmiejskiego
Parku
Krajobrazowego
oraz
innych
instytucji
edukacyjno - kulturalnych w Gdańsku. Organizujemy festyny, pikniki oraz imprezy urodzinowe.

Grupy sportowe
Grupom sportowym oferujemy zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem w atrakcyjnych cenach.
Udostępniamy bezpłatne boiska do piłki plażowej i koszykówki.
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Zapraszamy na inne
nasze obiekty!
sportgdansk.pl
plywalniegdansk.pl

Dane kontaktowe
Gdański Ośrodek Sportu
Kierownik Kompleksu Sportowego Grunwaldzka 244
Andrzej Wypasek
e-mail: andrzej.wypasek@sportgdansk.pl
tel.: 519 709 354
www.sportgdansk.pl
fb.com/GdanskiOsrodekSportu

Gdański Zespoł Schronisk i Sportu Szkolnego
email: grunwaldzka@ssm.gda.pl
tel.: 58 520 68 51
www.gzsiss.pl

Zapraszamy do współpracy!

