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OFERTA SPOTKAŃ KLASOWYCH 

Spotkania integracyjne dla uczniów stają się obowiązkowym punktem na liście planów, zwłaszcza 

wśród uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach. Ci, którzy biorą w nich udział, czują się z 

reguły zdecydowanie swobodniej i bezpieczniej w nowym otoczeniu. Z tej okazji Śremski Sport 

przygotował specjalną ofertę spotkań integracyjnych.  

 

Zapraszamy grupy szkolne do odwiedzin Śremskiego Sportu. Mamy mnóstwo miejsca na klasowe 

spotkania, poza możliwością skorzystania z toru przeszkód czy bowlingu możecie u nas również 

zorganizować zajęcia wychowania fizycznego z elementami sportów walki czy fitnessu. 

Prawie jak wagary - nic tak nie cieszy jak wyjścia klasowe ze szkoły! 

 

TOR PRZESZKÓD   

W okresie wiosenno - letnim do dyspozycji mamy tor przeszkód za obiektem sportowym. Przebieg 

zajęć na torze jest kontrolowany przez naszego instruktora. 

Przyjęcie oraz miejsce na poczęstunek organizowane jest w 

namiocie obok samego toru. Do dyspozycji w standardowej 

ofercie oddajemy specjalny plac z torem przeszkód dwa duże 

namioty wraz z ławkami i stolikami. Toalety dostępne są dla 

klientów w budynku obiektu sportowego. Za dodatkową opłatą 

możemy również zapewnić Państwu obsługę imprezy, 

nagłośnienie, catering, wystrój namiotu czy też możliwość korzystania z toru przeszkód pod okiem 

naszych wykwalifikowanych instruktorów.  

 

BOWLING  

Gdzie do dyspozycji mamy dwa w pełni zautomatyzowane tory, a na każdym z nich może grać nawet 

do czternastu osób.  

Koszt organizacji spotkania w cenie wyjściowej:  

 Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 13:00 cała klasa wchodzi w specjalnej cenie 

20zł/2h za ucznia. 

 W przypadku stałej umowy i regularnego korzystania z obiektu przez dana szkołę - 

proponujemy warunki indywidualne. 
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Dodatkowe usługi należy uzgodnić indywidualnie. Organizując u nas spotkanie klasowe, 

gwarantujemy zabawę w niecodziennym klimacie i wesołej atmosferze! 

 Ponadto możliwość skorzystania z pozostałych usług BASEN, HALA SPORTOWA, STREFA WALKI, 

STREFA FITNESS. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

K O N T A K T  

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!  

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Organizacji Imprez,  

telefonicznie lub mailowo. 

tel. 61 22 28 683     e-mail: bok@sremskisport.pl 

Jeśli jesteście zainteresowani Państwo szczegółami oferty dla szkół i rezerwacją terminu wizyty, 

prosimy o kontakt!     
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