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               Oferta Marketingowa:
                                                                    
Oferujemy Państwu szeroką gamę usług sportowych. Istnieje możliwość wynajęcia areny 
głównej w wolnych terminach. Dysponujemy niezbędnym sprzętem sportowym do 
uprawiania: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej, tenisa stołowego, gimnastyki i zajęć 
ogólnorozwojowych. Posiadamy doświadczenie, odpowiednią infrastrukturę oraz kadrę do 
organizacji turniejów sportowych i rekreacyjnych.

Proponujemy Państwu:

 wynajem areny głównej  
 możliwość rozegrania meczu siatkówki, koszykówki lub piłki nożnej halowej z obsługą i 

tablicą wyników 
 możliwość zorganizowania profesjonalnych turniejów sportowych w dowolnych 

dyscyplinach halowych – organizujemy turnieje kompleksowo zapewniając Państwu obiekt, 
sprzęt, obsługę medyczną i sędziowską, obsługę medialną, posiadamy również własną bazę 
hotelową.                                                  

Oferta Komercyjna:

Skierowana do firm i instytucji. Możliwość wynajęcia całego obiektu, gdzie głównym celem jest 
tylko i wyłącznie Państwa fantazja. Organizację: koncertów, dużych eventów sportowo-
artystycznych, targów, bankietów, przyjęć, wystaw, studniówek, a nawet wesel!

Proponujemy Państwu:

 wynajem areny głównej – do organizacji koncertów, spotkań firmowych, imprez 
wystawienniczych lub promocyjnych, imprez integracyjnych, kongresów, dużych 
konferencji, spotkań itp. 

 wynajem areny głównej – o powierzchni 350 m² . Idealnie nadaje się do organizacji 
bankietów, spotkań, imprez integracyjnych, a nawet mniejszych imprez tanecznych 

Oferta Sportowa:

Oferujemy Państwu szeroką gamę usług sportowych. Istnieje możliwość wynajęcia areny głównej 
w wolnych terminach. Dysponujemy niezbędnym sprzętem sportowym do uprawiania: siatkówki, 
koszykówki, piłki nożnej halowej, tenisa stołowego, gimnastyki i zajęć ogólnorozwojowych. 

OBIEKTY SPORTOWE:   Korty Tenisowe - Basen Sportowy - Basen Letni - Hala Orła  
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Posiadamy doświadczenie, odpowiednią infrastrukturę oraz kadrę do organizacji turniejów 
sportowych i rekreacyjnych. 

Proponujemy Państwu:

 wynajem areny głównej  
 rozgrywania turniejów zapasów, sztuk walki
 możliwość rozegrania meczu siatkówki, koszykówki lub piłki nożnej halowej z obsługą i 

tablicą wyników 
 możliwość zorganizowania profesjonalnych turniejów sportowych w dowolnych 

dyscyplinach halowych – organizujemy turnieje kompleksowo zapewniając Państwu obiekt, 
sprzęt, obsługę medyczną i sędziowską, obsługę medialną, posiadamy również własną bazę 
oclegową.

OBIEKTY SPORTOWE:   Korty Tenisowe - Basen Sportowy - Basen Letni - Hala Orła  

                                                        Stadion LA+PN - Orlik - Lodowisko


