
 

 

 

OFERTA SPORTOWA  

2021 
Mamy zaszczyt zaprosić kluby sportowe o zróżnicowanym profilu do 

Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS posiadającego kategoryzowany *** 

Hotel Galion. 

Oddajemy do dyspozycji idealne warunki do organizacji zgrupowań i obozów 

sportowych. Usytuowanie ośrodka zapewnia ciszę i spokój oraz jednocześnie możliwość 

szybkiego przedostania się do centrum Gdańska. Otoczenie lasów, morza, plaży, mariny 

stwarza bardzo dobre warunki do treningu i regeneracji. Naszym dodatkowym atutem 

jest wielofunkcyjna hala sportowa oddalona 50 metrów od ośrodka eliminująca 

konieczność dojazdów z hotelu na miejsce treningów. 

Zaufali nam min:  

 Koszykówka - Reprezentacja Polski mężczyzn 3x3 

 Futsal -  Akademicka Reprezentacja Polski 

 Rugby - RC Lechia Gdańsk  

 Rugby - Pogoń Siedlce 

 Rugby - Budowlani Lublin 

 Piłka Nożna - Pomerania Gdańsk 

 Piłka Nożna - Zawisza Bydgoszcz 

 Piłka Nożna - KP Polonia Warszawa 

 Cross Fitness, MMA, Trójbój Siłowy - PTA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA OBEJMUJE 

NOCLEG – do wyboru dwa standardy 

 Komfortowy Hotel 3*** – obiekt całosezonowy. 

 Domki letniskowe o podwyższonym standardzie – obiekt sezonowy (kwiecień 
– wrzesień). 
 

WYŻYWIENIE – dopasowane do indywidualnych potrzeb 

 Całodzienne podawane w bufecie. 

 Istnieje możliwość zamówienia za dopłatą menu wegetariańskiego, 
wegańskiego lub bezglutenowego.  
 

OBIEKTY I SPRZĘT SPORTOWY - 1,5 godziny dziennie nieodpłatnie na jeden wybrany 
obiekt.  

 Hala sportowa(dwa boiska wielofunkcyjne, powierzchnia hali  33 /38 m). 

 Siłownia. 

 Ściana wspinaczkowa. 

 Dwa boiska plażowe. 

 Kort z sztuczną trawą. 

 Hangar na przechowywanie sprzętu sportowego. 

 Kajaki. 

 Ergometry. 

 Maty do judo i taekwondo. 

 Maty szermiercze. 

 Pomieszczenie wyposażone w multimedia przeznaczone na odprawy. 
 

DODATKOWO 

 Sauny sucha i infra-red (1 wejście 1 godzinne w okresie 7 dni pobytu). 

 Parking na samochody osobowe  
 Siłownię zewnętrzną  

 Zniżka na usługi Centrum Zdrowia – 20%. 

 Zniżka na obiekty i sprzęt sportowy – 20%. 

 Strefę morsowania oddaloną 5 metrów od hotelu idealną do regeneracji po 

treningowej 

CENY brutto: 

HOTEL GALION nocleg i całodzienne wyżywienie 

Rodzaj pokoju 
Termin 

01.11-16.03 17.03-27.06 i 01.10-
31.10 

28.06-30.09 

Pokój 
jednoosobowy 

220 zł / os. / doba 260 zł / os. / doba 310 zł / os. / doba 

Pokój dwuosobowy 160 zł / os. / doba 180 zł / os. / doba 210 zł / os. / doba 

Pokój dwuosobowy 
z dostawką 

100 zł / os. / doba 130 zł / os. / doba 135 zł / os. / doba 

Podczas imprez sportowych mogą być dokwaterowywani zawodnicy z innych klubów. Trenerowi 

przysługuje pokój jedno lub dwuosobowy, z możliwości dokwaterowania innego trenera. 
 

DOMEK LETNISKOWY 

 Nocleg – 550 zł / bungalow 11 osobowy / doba. 

 Wyżywienie – 80 zł / osoba / doba.  
(śniadanie 30 zł, obiad 25 zł, kolacja 25 zł - zamienna na prowiant 25 zł). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUNKI WSPÓŁPRACY: 

1. Oferta dostępna wyłącznie dla klubów sportowych. 
2. ZAMAWIAJĄCY może zmniejszyć lub anulować zamówienie bez konsekwencji finansowych, przy zachowaniu  
    następujących terminów: 

a) 30 dni przed pierwszym noclegiem – w zakresie noclegów; 
b) 7 dni przed pierwszym planowanym posiłkiem – w zakresie posiłków. 

3.  Po ustalonym terminie w pkt. 1  umowy dopuszcza się możliwość korekty ilości uczestników z jednoczesnym  
     zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 10% zamówionych miejsc noclegowych, bądź usług 
     gastronomicznych. W tym przypadku AZS HOTEL GALION dokonuje pisemnej korekty Zamówienia przesyłając  
     ją do wiadomości Zamawiającego. 
4. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy lub redukcji powyżej 10 % niż podano w  
     pkt. 2 za zapłatą odstępnego, z którego Zamawiający może skorzystać:   
        Noclegi: 
      a) Od 30 dni do 7 dni przed planowana datą - 75% szacowanych kosztów wynikających z umowy. 

b) Poniżej 7 dni - 100% szacowanych kosztów wynikających z umowy.  
Wyżywienie: 

a) Od 6 dni do 48 godzin przed planowana datą - 75% szacowanych kosztów wynikających z umowy. 
b) Poniżej 48 godzin - 100% szacowanych kosztów wynikających z umowy.  

5. Przy wyborze pokoju dwuosobowego z dostawką i nieparzystej ilości zawodników nie jest pobierana opłata  

     za inny rodzaj pokoju. Podczas imprez sportowych mogą być dokwaterowywani zawodnicy z innych klubów.  

     Trenerowi przysługuje pokój jedno lub dwuosobowy. 

6. Śniadania podawane w bufecie o godzinie 8.00 lub 9.00. Kolacje podawane w bufecie o godzinie 18.00 lub 19.00.  

7. Godzina podania posiłku uzależniona jest od dostępności miejsca w restauracji. 
8. Zgłaszane zmiany przez decydentów grup dotyczące: 

    - ilość osób, godzin posiłków, menu wprowadzane są do 48 godzin, 

    - pozostałe zmiany wprowadzane są na bieżąco. 

9. W przypadku spóźnienia na posiłek prosimy o kontakt celem weryfikacji możliwość wydania posiłku o innej      
     godzinie. W przypadku braku takiej możliwości posiłek przepada bez zwrotu kosztów ze strony hotelu”. 
 

REZERWACJE:  
 Bartosz Fornalik        Tel.: + 48 500 232 753,     e-mail: bartoszfornalik@hotelgalion.pl   

 Sebastian Kacprzak  Tel.: + 48 519 166 308,     e-mail: sebastiankacprzak@hotelgalion.pl  
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