Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji BOSiR
Białogard
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji położony
jest przy ulicy Moniuszki. Aby do niego dojechać
należy się kierować od dworca kolejowego w stronę
centrum, a następnie przy urzędzie miasta skręcić w
lewo w ulicę Grunwaldzką. Na najbliższym rondzie
skręcić w lewo, a na kolejnym w prawo. Stąd prosto
do końca drogą prowadzącą do kompleksu
sportowego.
Nowoczesny, całoroczny obiekt sportoworekreacyjny położonym w kompleksie leśnoparkowym, we wschodniej części miasta Białogard.
Obiekt spełnia warunki niezbędne do organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i
pozbawiony barier architektonicznych. Specyficzny
mikroklimat sprzyja regeneracji sił i uzyskiwaniu
wspaniałych wyników sportowych oraz
wypoczynkowi. BOSiR posiada kompleksową bazę
sportową z zapleczem hotelowo-gastronomicznym
umożliwiającą organizowanie różnorodnych obozów
sportowych, wypoczynku grupowego oraz
indywidualnego, a także do przeprowadzania
treningów czy przygotowania kondycyjnego.
Kompleks Basenowo-rekreacyjny
strefa basenów krytych: basen sportowy (25metrowy, sześciotorowy); basen rekreacyjny
(zjeżdżalnia rurowa, zjeżdżalnia dwutorowa, tunel
i rwąca rzeka, szala wodna, gejzery powietrzne,
masażery), jacuzzi, wodny tor zabaw, brodzik dla
dzieci,
strefa saun: sauna sucha, sauna parowa,
Sanarium, sauna na podczerwień, basen
schładzany, specjalistyczne prysznice
strefa fitness
basen otwarty
Stadion:
Klubom, organizatorom obozów i zgrupowań
sportowych, zawodów, imprez sportoworekreacyjnych, a także na potrzeby treningowe
BOSiR oferuje możliwość skorzystania ze stadionu
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Moniuszki 49, 78-200 Białogard
TELEFON

Stadion:
+48 94 312 32 11
Basen:
+48 94 312 20 80
Rezerwacje (noclegi:
sauna:
kort tenisowy):
+48 728 17 3 340
GODZINY OTWARCIA

Biuro:
poniedziałek - piątek: 07.00 do
15.00
Stadion - recepcja:
poniedziałek - niedziela 07:00 23:00
Basen:
poniedziałek - piątek 07.00 -22.00
soboty, niedziele i święta: 08.00 22.00
WWW

www.sport.bialogard.info
E-MAIL

sport@bialogard.info
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lekkoatletyczno-piłkarskiego z zapleczem
szatniowo-sanitarnym, oświetleniem, nagłośnieniem
i trybunami mieszczącymi około 900 kibiców. 8torowa bieżnia wykonana jest z nawierzchni
tartanowej typu Mondo (w kolorze niebieskim).
Obiekt wyposażony jest w rzutnię do dysku i młota,
bieżnię ze skocznią w dal oraz urządzenia
zapewniające możliwość rozegrania konkurencji
lekkoatletycznych. Nawierzchnia boiska
piłkarskiego wykonana jest z naturalnej trawy oraz
wyposażona w system nawadniania. Dodatkowo
dostępne są dwa boiska treningowe. Przy obiekcie
znajduje się ścieżka zdrowia o długości około 600
m., wyposażona w stanowiska do wykonywania
ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłownia zewnętrzna
oraz street workout park.
Sala treningowa:
Sala treningowa wyposażona w dwie
pełnowymiarowe maty zapaśnicze, rozsuwane
trybuny, kosze do gry w piłkę, liny, miękkie materace
do skoków i nauki technik rzutowych, hantle do
ćwiczeń o różnych ciężarach, drewniane drabinki do
ćwiczeń, drążek do podciągania i wiele innych
przydatnych rzeczy podczas budowania wysokiej
formy sportowej, szatnie i natryski.
Siłownia:
Sala treningowa, na której znajduje się siedem
stanowisk do podnoszenia ciężarów.
Wielofunkcyjny 8-stanowiskowy atlas do ćwiczeń
siłowych, ławeczki do wyciskania, drewniane
drabinki doćwiczeń, szatnie i natryski.
Korty tenisowe:
Ziemne, dwustanowiskowe korty tenisowe
wykonane z mączki ceglanej. Posiadają sztuczne
oświetlenie.
Stołówka:
Posiłki dla gości indywidualnych i grup. Całodzienne
pełnokaloryczne wyżywienie dostosowane do
dyscypliny zgrupowania (śniadania i kolacje w
formie szwedzkiego stołu). Godziny posiłków
dopasowane indywidualnie do pory treningów.
Posiłki z pełnowartościowych produktów
przygotowywane i wydawane na miejscu.
Możliwość zorganizowania różnego rodzaju przyjęć
okolicznościowych, wieczorków, bankietów, spotkań
firmowych i rodzinnych

Przy obiekcie znajduje się parking oraz wiata
rekreacyjna z zadaszeniem umożliwiająca
przeprowadzenie różnego rodzaju imprez.
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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