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Całoroczny kompleks sportowo-rekreacyjny umiejscowiony z 
dala od miejskiego zgiełku i gwaru, w malowniczej 
miejscowości Ptaszkowa (k. Grybowa) 15 km. od Nowego 
Sącza.



Organizujemy:

●Zielone i białe szkoły,
●Kolonie,
●Zimowiska,
●Zgrupowania oraz obozy sportowe,
●wycieczki



Zapraszamy do współpracy:

●Dyrektorów Szkół Podstawowych,
●Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych,
●Rektorów Uczelni Wyższych,
●Organizatorów zielonych szkół,
●Organizatorów wycieczek dziecięcych i młodzieżowych,
●Organizatorów  kolonii oraz zimowisk,
●Trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego organizujących 
obozy rekreacyjno-sportowe



OFERTA SPORTOWA:

100 zł za dobę
●podana oferta dotyczy opłaty za 1 osobę,
●Na każde 10 osób trener lub opiekun gratis,
●Grupy powyżej 30 os. mają możliwość negocjowania ceny przy 
pobycie powyżej 6 dób,
●Wystawiamy faktury VAT



Oferta sportowa dotyczy:

●Nocleg,
●Pełne, całodniowe wyżywienie,
●Bezpłatny dostęp do:
●- tras nartorolkowych i biegowych,
●- siłowni,
●- sauny w godz. 19-21



OFERTA INDYWIDUALNA:

120 zł za pokój 2-osobowy

15 zł śniadanie/ os.

25 zł obiad/ os.

15 zł kolacja/ os.



Oferta indywidualna dotyczy:

• Nocleg,

• Wyżywienie według cennika 
●Bezpłatny dostęp do:
●- tras nartorolkowych i biegowych,
●- siłowni,
●- sauny w godz. 19-21

•



Oferujemy:

●Pokoje 2-os.(18) oraz studio 10-os. (2 pokoje 5-os. z jednym 
węzłem sanitarnym)
●



Oferujemy:

●Dostosowaną do potrzeb kuchnię (mile widziany jadłospis) a 
także przyjazną dzieciom obsługę,
●



Oferujemy:

●Salę konferencyjną ze sprzętem oraz dostępem do internetu, 
pozwalającą na prowadzenie zajęć dla 30-50 osób,



Oferujemy:

●Ścianki wspinaczkowe,



Oferujemy:

●Park linowy,
●



Oferujemy:

●Zjeżdżalnię zewnętrzna,



Oferujemy:

●Grill chatę,



Oferujemy:

●Siłownię,



Oferujemy:

●Sauny: sucha i parowa,



Oferujemy:

●Wypożyczalnię sprzętu: nartorolki, rolki, rowery,narty 
biegowe



Oferujemy:

●Trasę nartorolkową (lato),
●Trasę do narciarstwa biegowego 
(zima)
v Wyasfaltowane,

v Oświetlone,

v Zimą ratrakowane i sztucznie naśnieżane 



IMPREZY ORAZ WYDARZENIA 
SPORTOWE NA NASZYM OBIEKCIE:
• Puchar Polski w Biegach Narciarskich,
• Puchar Polski na nartorolkach,
• Mistrzostwa Polski PZSN „Start” w Biegach Narciarskich,
• Małopolska Szkolna Liga w Biegach Narciarskich,
• Puchar Polski Inline Alpine,
• Maraton Rowerowy CYKLOKARPATY,
• Grybowski Rajd Rowerowy,
• Półmaraton „Jaworze”
• Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne,
• Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży
• Puchar Europy WPNS

Centrum Sportów Zimowych został laureatem plebiscytu „Najlepsza stacja narciarska” w kategorii „Trasa Narciarstwa 
Biegowego”

•



Ponadto na terenie Gminy 
Grybów:
●Boisko piłkarskie- naturalne- Cieniawa ok. 1,5 km od CSZ Ptaszkowa
●Centrum lekkoatletyczne- Binczarowa ok. 10 km. Od CSZ Ptaszkowa 
obejmujące: boisko ze sztuczną nawierzchnią do p. siatkowej i 
koszykowej, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, czterotorową 
bieżnię tartanowa, stanowisko do skoku w dal, pchnięcia kulą oraz 
widownią na 40 os.
●Kort tenisowy- Biała Niżna,
●Basen- Stróże,
●Sala widowiskowo-sportowa- Ptaszkowa,



SERDECZNIE ZAPRASZAMY

●Każde zapytanie rozpatrujemy indywidualnie,
●Przygotujemy ofertę dostosowaną do potrzeb i wymogów naszych 
przyszłych gości, a także planu treningowego,
●Szczegółowo uzgadniamy harmonogram i zasady korzystania z 
obiektu
●

●Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slide22
	Slide23
	page8
	page9
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	Slide21
	page19
	page20

