
 

 

OFERTA OBOZÓW SPORTOWYCH 

Olsztyn to stolica województwa warmińsko – mazurskiego. Położony jest nad rzeką 
Łyną, a w granicach administracyjnych miasta znajduje się 15 jezior, z czego 13 o 
powierzchni powyżej 1 ha. Malownicze położenie wśród jezior i lasów stwarza 
idealne warunki dla turystyki i rekreacji.  

Oprócz walorów rekreacyjno–turystycznych Olsztyn jest prężnie działającym 
ośrodkiem sportowym. Bogate zaplecze sportowe umożliwia organizowanie obozów 
sportowych dla pływaków, siatkarzy, koszykarzy, piłkarzy ręcznych, piłkarzy nożnych 
i wielu innych dyscyplin.  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie jest głównym podmiotem miejskim, który 
organizuje różnorodne formy aktywności. Jest administratorem następujących 
obiektów: 

CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWE UKIEL 

to najnowocześniejszy na Warmii i Mazurach kompleks sportowo – rekreacyjny, 
zlokalizowany nad jeziorem Ukiel. Jego całoroczny profil działalności przekłada się 
na szeroką ofertę usług.  

 Latem: strzeżone kąpieliska , boisko do koszykówki, boiska do plażowej piłki 
siatkowej, nożnej i ręcznej, wypożyczalnie sprzętu pływającego i sportowego. 

 Zimą: sztuczne lodowisko, wypożyczalnia bojerów, łyżew oraz nart biegowych. 
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koszykówki 

 1  Bezpłatnie* 

Piłka do gry   Godzina  5 zł 
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Hala do 
siatkówki 
plażowej**: 
- trening, 
- zawody 

 
9 m x 18 

m 

 
1 
 
 

 
 

Godzina 
Godzina/ 

Dzień 

 
 

50 zł 
100 zł/ 
1000 zł 

* Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 
** Całoroczna hala do siatkówki plażowej to pierwszy tego typu obiekt wybudowany w kraju. Posiada ona nowoczesne 
systemy oświetlenia oraz podgrzewania i zraszania piasku. Zawodnicy korzystający z hali mają do dyspozycji oddzielne 
zespoły szatniowo-sanitarne. Zmagania sportowe widzowie mogą obserwować z widowni usytuowanej na piętrze.  

SPRZĘT  PŁYWAJĄCY 
Kajak 1-osobowy 80 szt. godz./ dzień 10 zł/ 35 zł 
Kajak 2-osobowy 80 szt. godz./ dzień 15 zł/ 50 zł 
Rower wodny           
2-osobowy 

50 szt. godz./ dzień 15 zł/ 50 zł 

Łódź wiosłowa 23 szt. godz./ dzień 15 zł/ 50 zł 
Kanu 3-osobowe 4 szt. godz./ dzień 15 zł/ 50 zł 
Kanu 4-osobowe 4 szt. godz./ dzień 15 zł/ 50 zł 
Deska z żaglem 10 szt.   

Deska SUP szt. godz./ dzień 20 zł/ 80 zł 
Kitesurfing 5 szt. dzień/ tydzień 150 zł/ 600 zł 
Skuter wodny  
(1 – 2 osobowy) 

4 szt. 30 min./ 60 min. 250 zł/ 400 zł 

Wodny plac zabaw 
- wstęp 

 U/ N 7 zł/ 12 zł 

Łódź żaglowa 
OMEGA 

20 szt. 1 godzina  
każda kolejna 

godzina 
pow. 6 godzin/ dzień 

regaty/ imprezy 

30 zł 
20 zł 

150 zł 
200 zł 



 

 

Łódź żaglowa 
kabinowa  
(6- osobowa) 

1 szt. do 4 godzin 
powyżej 4 godzin 

200 zł 
300 zł 

 
SPRZĘT    SPORTOWY 

Rower turystyczny 80 szt. godz./ dzień 8 zł/ 30 zł 
Łyżworolki 40 par godz./ dzień 8 zł/ 30 zł 
Nartorolki 50 par godz./ dzień 10 zł/ 30 zł 
Nordic walking 40 kpl. godz./ dzień 5 zł/ 15 zł 
Zestaw gier (boule, 
krykiet, mini golf) 

kpl. godz./ dzień 5 zł/ 20 zł 

Narty biegowe 
(buty, narty, kijki) 

100 kpl. godz./ dzień 15 zł/ 100 zł 

Bojery szt. godz./ dzień 20 zł/ 100 zł 
Łyżwy  100 par 45 min – U/ N 5 zł/ 8 zł 
Lodowisko  
o wymiarach   
20 x 30 m 

 45 min – U/ N 5 zł/ 7 zł 

Kontakt: KASY: 89 527 12 03, wew. 204, 205, 304, 401. 

Na terenie kompleksu działają cztery restauracje: 

1. Restauracja Plankton, ul. Kapitańska 19.  
Kontakt: plankton@plankton-restauracja.pl, tel. 89 333 50 18; 

2. Hangloose Caffe, ul. Kapitańska 21.  
Kontakt: kontakt@hangloose.com.pl, tel. 662 444 662; 

3. Restauracja Słoneczna Polana, ul. Sielska 38a, tel. 535 715 123 
 
WODNE CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWE AQUASFERA GALERIA 

WARMIŃSKA 

to nowoczesny kompleks wodnego wypoczynku oferujący sport, rekreację i odnowę 
biologiczną W skład obiektu wchodzą: basen olimpijski (50 m), basen rozgrzewkowy 
(25 m), część rekreacyjna, sauny, klub fitness, sklep sportowy oraz podziemny 
parking. 

UDOSTĘPNIENIE 

Wynajem toru  
– basen 50 m 

60 min. 200 zł 

Wynajem toru na treningi 
pływackich klubów 
sportowych – basen 50 m 

60 min.  80 zł 

Wynajem toru – basen 25 
m 

60 min. 100 zł 



 

 

Wynajem basenu 25 m 60 min. 250 zł 
Bilet dla grup min. 15 
osób  

60 min. + 10 min. gratis 10 zł/ os. (pn – pt) 
12 zł/ os. (weekendy  

i święta) 
Bilet dla grup min. 15 
osób  

120 min. + 10 min. gratis 15 zł/ os. (pn – pt) 
16 zł/ os. (weekendy  

i święta) 
 

W ramach wynajęcia toru oferujemy: bezpłatne korzystanie z saun: suchej, mokrej, 
infrared, słonecznej łączki, prysznica wrażeń, a także orzeźwiająca studnia lodowa 
oraz jacuzzi.  

Kontakt: KASY: tel. 89 535 96 22, 89 535 23 96.  
Rezerwacja torów: a.pakulska@aquasfera.olsztyn.eu, tel. 89 523 79 89. 

Na terenie Aquasfery znajduje się siłownia Planeta Formy.  
Kontakt: recepcja@planetaformy.pl, tel. 89/ 513-22-66, 513-22-67. 

 

 

OLSZTYŃSKIE BASENY 

W skład obiektu przy ul. Głowackiego wchodzą: 
- basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m, 
- sala do gier sportowych o wymiarach 30 m x 18 m, 
- sala fitness wyposażona w specjalną matę o wymiarach 16 m x 11 m. 

UDOSTĘPNIENIE 

Wynajęcie toru 30 min. 40 zł 
Wynajęcie toru   
– cena ulgowa* 

30 min.  30 zł 

Wynajem basenu 30 min 240 zł 
Wynajęcie basenu  
– cena ulgowa* 

30 min 180 zł 

Sala sportowa Godzina 80 zł 
Sala fitness  Godzina 50 zł 

* Cena ulgowa dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się w wieku 4-25 lat. 

Kontakt: tel.  89 527 71 28 

W skład obiektu przy ul. Mariańskiej wchodzą: 
- basen pływacki o wymiarach 25 m x 8 m, 
- sala do gier sportowych o wymiarach 38 m x 20 m, 



 

 

UDOSTĘPNIENIE 
Wynajęcie toru 30 min. 40 zł 
Wynajęcie toru   
– cena ulgowa*  

30 min.  30 zł 

Wynajem basenu 30 min 160 zł 
Wynajęcie basenu - cena 
ulgowa* 

30 min 120 zł 

Sala sportowa Godzina 80 zł 
* Cena ulgowa dotyczy dzieci i młodzieży uczącej się w wieku 4-25 lat. 

Kontakt: tel. 519 566 149 

HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA „URANIA” 

Obiekt posiada dwie sale sportowe: 

- pierwsza - arena sportowa  z boiskiem o wymiarach 24 m x 42 m do gier 
sportowych, min.: piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki koszykowej oraz do halowej piłki 
nożnej,  
- druga to sala mała o wymiarach 18 m x 9 m wyposażona w specjalistyczną matę 
do uprawiania sportów walki.  
 
W sezonie zimowym korzystać można z przylegającego do obiektu lodowiska o 
wymiarach 20 m x 40 m. 

Sezonowe boisko do piłki koszykowej z nawierzchnią betonową czynne jest 
codziennie        w okresie od ok. 15 kwietnia do końca  września. Boisko udostępniane 
jest BEZPŁATNIE. 

UDOSTĘPNIENIE 
Sala duża bez oświetlenia 
sztucznego 

Godzina 100 zł 

Sala duża z oświetleniem 
częściowym 

Godzina 200 zł 

Sala duża z oświetleniem 
sztucznym pełnym 

Godzina 500 zł 

Sala mała judo Godzina 60 zł 
Lodowisko 45 min – U/ N 5 zł/ 7 zł 

 

Kontakt: tel. 89 533 77 85, 519 566 782. 

 

 



 

 

LODOWIKO I BOISKO PRZY UL. JEZIOŁOWICZA 

Lodowisko o wymiarach 30 m x 40 m po sezonie zimowym zamienia się w 
sezonowe boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią.  Koszt wynajęcia 
lodowiska dla grup zorganizowanych  to 350 zł/ godzina, natomiast opłata za  
boisko to koszt 50 zł za godzinę. 

Kontakt: tel. 519 567 176. 

ZAKWATEROWANIE 

Specjalnie na zgrupowania klubów, organizacji i stowarzyszeń sportowych została 
nawiązana współpraca z olsztyńskimi  hostelami i hotelami znajdującymi się  
w pobliżu naszych obiektów: 

 Hostel Relaks oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Olsztynie znajdujące 
się w pobliżu ZKOS I, HWS „Urania”, WCRS „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA. 
Cena pokoi dla grup zorganizowanych już od 22 zł/ os/ doba w Schronisku 
przy ul. Kościuszki oraz w Hostelu Relaks – 40 zł/os/doba w pokojach  
z łazienkami i 25 zł/os/doba w pokojach bez łazienek + 59 zł/ os/ pełne 
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja); www.ssmolsztyn.pl  
 

 Hotel „Na Skarpie” (okolice CRS „Ukiel”)  - pokój jednoosobowy – 110 zł, pokój 
dwuosobowy – 160 zł. Śniadanie w cenie pokoi, obiad – 25 zł, kolacja – 20 zł; 
www.hotelnaskarpie.com.pl  
 

 Hotel Omega sąsiaduje z CRS „Ukiel” – 20 % rabatu od cen standardowych, 
uwzględniając podziały na sezony; www.omegahotel.pl  
 

 Hotel Park (okolice CRS „Ukiel”) – pokój jednoosobowy ze śniadaniem  
– 170 zł,  pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 200 zł. www.hotelepark.pl  

Kontakt: 

Ośrodek Sportu i rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13A, 10-558 Olsztyn 
519-566-085 
beata.kardynal@osir.olsztyn.pl  


