JASTRZÊBIA GÓRA

OŒRODEK WCZASOWY „HUTNIK”
O OBIEKCIE
Du¿y oœrodek wczasowy, ³¹cznie mo¿e przyj¹æ do 450 osób.
Budynek wielopiêtrowy, V kondygnacji, o zwartej, opartej na planie
czworoboku zabudowie, w obiekcie winda, pokoje z balkonami.
W czêœci parterowej i przyziemiu znajduje siê sto³ówka,
pomieszczenia rekreacyjne i œwietlicowe (sale do zajêæ
w grupach, sala dyskotekowa). Stosujemy wytyczne sanitarne GIS,
MZ i MEN.Obiekt o standardzie turystycznym.

PO£O¯ENIE
Oœrodek umiejscowiony jest na wzgórzu, w najwy¿szej czêœci
miejscowoœci. Blisko centrum i g³ównej ulicy Rozewskiej (odleg³oœæ
ok. 600m). Do morza 800m, wybrze¿e klifowe. Du¿y,
zagospodarowany teren – ok. 3 ha. Oœrodek jest ogrodzony,
oœwietlony, monitoring, ze sta³ym dozorem.

ZAKWATEROWANIE
Pokoje rozmieszczone s¹ na piêciu kondygnacjach, wejœcia
do pokoi z korytarza rozmieszczonego w uk³adzie czworok¹tnym.
Zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych z ³azienkami (umywalka,
natrysk, WC). Na ka¿dym piêtrze istnieje mo¿liwoœæ
zakwaterowania grup kolonijnych o ró¿nych wielkoœciach: I piêtro –
do 50 osób, II piêtro – do 130 osób, III piêtro – do 115 osób, IV piêtro
– do 110 osób i V piêtro – do 125 osób. W pokojach: tapczany, stolik,
2 krzes³a, pó³ki wisz¹ce lub szafki nocne, szafa – w przedsionku.

WY¯YWIENIE
W sto³ówce Oœrodka Wczasowego „Hutnik” (na parterze, 200
miejsc konsumpcyjnych). Œwiadczenia: 3 posi³ki dziennie +
podwieczorek. Œniadania i kolacje - w formie bufetu szwedzkiego,
obiady serwowane. Obs³uga kelnerska.

www.hutnik.net

DO DYSPOZYCJI
Na piêtrach II i III (po dwie), IV i V (po jednej) œwietlice do zajêæ
z grupami (stoliki, krzes³a, TV, tablice). Na parterze: sala œwietlicowa
"Florianka" (rzutnik multimedialny, ekran, nag³oœnienie), sala
szkoleniowa (sto³y, krzes³a, rzutnik multimedialny, ekran, TV,
nag³oœnienie), sala szkoleniowa ma³a (sto³y, krzes³a, TV), sala
rekreacyjna (4 stopniowa, wyk³adzina, 14x14m, 4 drabinki
gimnastyczne), sala do gier zrêcznoœciowych. W przyziemiu: zespó³
pomieszczeñ "Piekie³ko": œwietlica do zajêæ z grupami (stoliki, krzes³a,
tablica), sala filmowa (wersalki, krzes³a, rzutnik multimedialny, ekran,
nag³oœnienie), sala dyskotekowa (nag³oœnienie i oœwietlenie
dyskotekowe). Teren rekreacyjny z boiskami: boiska ze sztuczn¹
nawierzchni¹ (sztuczna trawa): do pi³ki no¿nej, pi³ki siatkowej
i koszykówki, boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹ typu courty: do pi³ki
no¿nej, koszykówki i pi³ki siatkowej, boisko do badmintona (trawa),
2 zewnêtrzne sto³y do tenisa sto³owego. Dwa miejsca na ognisko (krêgi
ogniskowe, ³awy/³awki), plac zabaw.

OBIEKTY SPORTOWE
Na miejscu: Trzy sportowe hale namiotowe: Zielona (10x20m, do
æwiczeñ sportów walki - mata puzzle: 2 zestawy 10x10m, gruboœæ jeden 2 cm, drugi 4 cm i zajêæ tanecznych - pod³oga), Niebieska
(9x12m, do zajêæ tanecznych, pod³oga przenoœna Junkers A4,
powierzchnia: 85m2, lustra na kó³kach - ruchome), Szara (9x15m, do
zajêæ sportów walki i zajêæ tanecznych, lustra sta³e na œcianie bocznej
9x1,5m), namiotowa œwietlica letnia (6x10m, sto³y i ³awy, oœwietlenie),
basen kryty (trzy tory, g³êbokoœæ 1,40m, 8x19m).

Do dyspozycji w pobli¿u oœrodka:
- sala gimnastyczna w Ch³apowie (12x26m, panele, odleg³oœæ ok. 7 km),
- boiska pi³karskie: Ch³apowo - KS "Klif Ch³apowo" (trawa, odleg³oœæ ok.
4 km), Karwia – KS "Norda Karwia" (trawa, odleg³oœæ ok. 5 km), Strzelno
- LZS "Sokó³ Strzelno" (trawa, odleg³oœæ ok. 7 km).

KOLONIE / OBOZY SPORTOWE
noclegi,
POBYT C e n a z a w i e r a :
GRUPY
wy¿ywienie, program animacyjny
Grupy kolonijne
prowadzony przez instruktora k-o,
- uczestnicy do 15 lat
o p i e k ê p i e l ê g n i a r ki (œ r o d ki
Grupy sportowe
opatrunkowe, bez lekarstw),
- uczestnicy do 15 lat
opiekê ratownika WOPR,
mo¿liwoœæ korzystania z infrastruktury oœrodka (wstêp na basen dla
grup co drugi dzieñ, dodatkowy wstêp - 15 z³/os.), 1 ognisko
z pieczeniem kie³basek w turnusie, 2 dyskoteki, wyposa¿enie w sprzêt
œwietlicowy, pobyt kadry pedagogicznej - 1 osoba na pe³nych 15
uczestników oraz kierownik grupy (powy¿ej 45 os.) - gratis.

Boisko Pi³karskie w Ch³apowie

Hala SP w Ch³apowie

Oœrodek Wczasowy „Hutnik”
ul. Kuracyjna 6, 84-104 Jastrzêbia Góra
tel. 58 73 956 60, kom. 572 671 293, e-mail: biuro@hutnik.net

www.hutnik.net

