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OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH na rok 2022 
LOSIR Sp. z o.o. 

 
HALA WIDOWISKOWO -     KLUB FITNESS             SALE  
SPORTOWA     SIŁOWNIA      ĆWICZENIOWE      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LOSIR Sp. z o.o. stanowi świetną bazę rekreacyjno-sportową dla zawodników i zespołów wielu dyscyplin sportu. 
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POMIESZCZENIA 

§ sala główna (1204,46m²) łączy w sobie boisko do piłki nożnej halowej, 

koszykowej, siatkowej oraz ręcznej, które w razie potrzeby można podzielić na 

trzy segmenty oddzielając je kotarami (powstają wtedy np. trzy boiska do piłki 

siatkowej lub koszykowej) oraz widownia z pojedynczymi krzesełkami 

mieszcząca do 306 osób. 

§ sala gimnastyczna wyposażona w materace oraz maty przeznaczona do 

aerobiku, jogi, taekwondo, judo itp. (132,96 m²). 

§ sala do fitness i siłownia 

§ boisko wielofunkcyjne obok hali/typu Orlik, boisko do siatkówki plażowej, do koszykówki, bieżnia/  

§ sauna sucha (tzw. sauna fińska)  

Ponadto na terenie obiektu znajdują się szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, toalety dla widowni oraz pomieszczenie realizatorskie z systemem 

sterowania nagłośnieniem i monitoringiem. Parking na ponad 200 miejsc.  
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OBIEKTY 

Boisko piłkarskie ul. Szkolna     Boisko wielofunkcyjne    

1,5 h treningu dziennie w kosztach obozu    boisko sztuczna nawierzchnia 42x20 

obiekt znajduje się 800m od LOSIR boisko wielofunkcyjne 

Boisko posiada system nawadniania murawy    boisko do siatkówki plażowej 
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NOCLEGI TYPU STANDARD 
Noclegi dla grup zorganizowanych oferuje przyległe gimnazjum. Obiekt posiada 60 miejsc noclegowych. Pokoje 4-6 osobowe. 

 
WYŻYWIENIE 
LOSIR Sp. z o.o.  zapewnia całodzienny wyżywienie na miejscu z własnej kuchni. Śniadania w formie szwedzkiego stołu, 
obiad i kolacja - wszystko zgodnie z ustaleniami z kierownictwem zgrupowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w 
żywieniu sportowców. 
KOSZT 
Dla grup zorganizowanych –  90 złotych brutto/osoba/dzień. W tej cenie oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie oraz 
możliwość korzystania z wszystkich obiektów LOSIR Sp. z o.o. w wymiarze 8 godzin dziennie. Przy grupach min. 40 osób 
istnieje możliwość negocjacji ceny.  
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NOCLEGI TYPU PREMIUM 
Noclegi w motelu znajdującym się w odległości 200m od Hali LOSIR. Obiekt posiada 30 miejsc noclegowych w pokojach 2-3 
osobowych z łazienkami.  

WYŻYWIENIE 

LOSIR Sp. z o.o.  zapewnia całodzienne wyżywienie na miejscu z własnej kuchni. Śniadania w formie szwedzkiego stołu, 
obiad i kolacja - wszystko zgodnie z ustaleniami z kierownictwem zgrupowania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie  
w żywieniu sportowców. 
KOSZT 
Dla grup min. 20 – 30 osób –  125 złotych brutto/osoba/dzień. W tej cenie oferujemy zakwaterowanie, wyżywienie 
oraz możliwość korzystania z wszystkich obiektów LOSIR Sp. z o.o. w wymiarze 8 godzin dziennie.  
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 SIŁOWNIA I KLUB FITNESS 

Do dyspozycji uczestników nowocześnie wyposażona siłownia, klub fitness, sala do indoor 

cycling. 

ATRAKCJE 

§ Wielkopolski Park Narodowy z wieloma szlakami turystycznymi oraz jeziorami 

§ Rogalin, Kórnik i ich atrakcje historyczne oraz turystyczne 

§ Park Nadwarciański z bogatą florą i fauną 

§ Łatwy dojazd do Poznania umożliwia korzystanie ze sportowo – rekreacyjnych i rozrywkowych zasobów miasta  
tj.: Jezioro Malta, Termy Maltańskie, Stary Browar, INEA Stadion. 

Istnieje możliwość organizacji indywidualnych atrakcji dla grupy. 
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LOKALIZACJA 

LOSIR Sp. z o.o. znajduje się w centralnej części miasta Luboń graniczącego od 

północy z Poznaniem, a od południa z gminami Puszczykowo i Komorniki. Atutem 

miasta jest korzystne położenie komunikacyjne. Przez Luboń przebiega droga 

wojewódzka nr 430, która łączy się węzłem drogowym z autostradą A2 Berlin – 

Warszawa. Ponadto, przez wschodnią część miasta przebiega linia kolejowa 

Poznań – Wrocław. Miasto położone jest 10 km od centrum Poznania.  
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Serdecznie zapraszamy! 

 

 

KONTAKT 

tel. 61 899 22 35 

losir@losir.eu  
mgiese@losir.eu     
      

Obóz sportowy AS Wrocław 2021 (fot. AS 

Wrocław) 


