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                                  OBÓZ SPORTOWY MIASTO NOWA RUDA 2013 
 

Miasto Nowa Ruda - położone jest nad rzeką Włodzicą u podnóża Gór Sowich .  
Góry Sowie- malowniczy zakątek Polski leżący w środkowej części Sudetów, mający niecodzienną 
przeszłość, skrywający uroki świata natury, zamierzchłe tajemnice mijających wieków, zaskakujący swoim 
klimatem, spokojem i ciszą.  
 Do najciekawszych miejsc godnych odwiedzenia w Górach Sowich:  
ü sztolnie z okresu II wojny:- Rzeczka, Osówka, Włodarz; 
ü zamek Grodno w Zagórzu Śl., tama i jezioro zaporowe 
ü wieża widokowa na szczycie Wielkiej Sowy, na szczycie Kalenicy; 
ü muzeum górnictwa z podziemną kolejką w Nowej Rudzie; 

 

REGIONALNE CENTRUM TURYSTYKI AKTYWNEJ - dzięki aktywności lokalnych gospodarzy i 
pomocy instytucji Unii Europejskiej mieszkańcy Nowej Rudy mogą pochwalić się wyjątkową inwestycją. 
Wielofunkcyjny i największy na południowym zachodzie kraju kompleks sportowo -turystyczny w pełni 
dorównuje standardom obiektów zachodnioeuropejskich.  
  

ZAKWATEROWANIE- dom wypoczynkowy na terenie kompleksu sportowego. Nasi goście czują się jak u 
siebie w komfortowych 2 i 3 osobowych pokojach typu studio z pełnym węzłem sanitarnym i telewizją 
kablową. Doskonała baza sportowa - hala sportowa o wymiarach: 50 m x 23,50 m, hala treningowa, siłownia 
boisko z licencją FIFA osiwietlone z bieżnią tartanową, Centrum Rehabilitacji i Masażu, basen rekreacyjny z 
60m zjeżdżalnią, biczami wodnymi, gejzerami oraz wodnymi masażami, sauna sucha i parowa. 
Wokół budynku duży, bezpieczny teren, ogrodzony, budka telefoniczna, tartanowe boisko do siatkówki i 
do kosza, boisko do piłki nożnej i plażowej, miejsce na ognisko. Szkoła leży blisko lasu i terenów do 
biegania. 
   

WYŻYWIENIE- 3 posiłki dziennie(śniadanie, obiad, kolacja)-menu ustala organizator 
 
PROGRAM KULTURALNY I SPORTOWY możliwy do realizacji: 

Ø korzystanie z profesjonalnej hali sportowej 3 godz. dziennie, sal gimnastycznych, boisk 
sportowych, siłowni plus 1 godzina na 24h basenu 

Ø wycieczki piesze dostępnymi szlakami turystycznymi, trasy biegowe 
Ø wycieczka do muzeum górnictwa z podziemną kolejką w Nowej Rudzie 

 
TERMIN:  15.08.2013-25.08.2013 
 
Cena  10 dniowego turnusu wynosi-990,00 zł od osoby i obejmuje: 
- noclegi z wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja)- menu do uzgodnienia-turnus rozpoczyna się obiadem 
   i kończy śniadaniem 
- korzystanie z bazy  Regionalnego Centrum Turystyki Aktywnej w Nowej Rudzie: w/w hala sportowa, hala 
treningowa, baseny, siłownia, boiska na zewnątrz  
- ubezpieczenie NNW w PZU 
- opieka kadry pedagogicznej, trenerskiej  
- transport autokarem na trasie: Oświęcim-Nowa Ruda-Oświęcim (2 strony) 
- pamiątkowe koszulki 

                                                                          ZAPRASZAMY !!! 
 

Zaliczka w wysokości 200zł – płatna do 15 marca 2013r 

http://www.centrum.ng.pl

