
 
organizacji obozów, szkoleń i zgrupowań sportowych
w Centrum Lekkoatletycznym im. Ryszarda Ksieniewicza w Słupsku

OFERTA

Stadion 650-lecia wraz z Halą Lekkoatletyczną wchodzi w skład dużego kompleksu sportowego

pod nazwą Centrum Lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza przy ul. Madalińskiego 4 w Słupsku, 

do którego należy Hala Sportów Walki oraz korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej. 

Jest jednym z najlepszych obiektów sportowych na Pomorzu, położonym w niecce otoczonej lasem 

zwanym Laskiem Północnym stwarzającym doskonale warunki do treningów przełajowych 

z dala od miejskiego zgiełku, z wytyczonymi trasami do biegania oraz uprawiania Nordic Walking.

Obiekt posiada III kategorię i wyposażony jest w ośmiotorową bieżnię o długości 400 metrów, 1 stanowisko 

do pchnięcia kulą, 2 przeciwległe rozbiegi do rzutu oszczepem, 2 przeciwległe rozbiegi do skoku w dal, 

2 przeciwległe rozbiegi do trójskoku, 2 przeciwległe rozbiegi do skoku wzwyż, 2 przeciwbieżne rozbiegi do skoku 

o tyczce, stanowisko do rzutu dyskiem, stanowisko do rzutu młotem, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną 

o wymiarach 60 m x 90 m. Usytuowanie i parametry urządzeń zainstalowanych na obiekcie są zgodne 

z wymaganiami World Athletics i PZLA. Obiekt cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta, 

którzy doceniają doskonale warunki do uprawiania sportu, w szczególności lekkiej atletyki. 

Jest również bazą do trenowania dla klubów i stowarzyszeń miasta Słupska popularyzujących "królową sportu". 

Kompleks jest ogólnodostępny dla mieszkańców Słupska.

Wynajem hali wraz ze stadionem i urządzeniami LA na imprezy sportowe

Wynajem hali wraz ze stadionem i urządzeniami LA na treningi grup zorganizowanych

Wynajem hali wraz ze stadionem i urządzeniami LA na treningi grup korzystających 
z noclegów w internacie sportowym

Wynajem hali wraz z bieżnią stadionu i urządzeniami LA na trening indywidualny

Wynajem sali konferencyjnej

Wynajem boiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na treningi

Nocleg w internacie sportowym (grupy sportowe)

Nocleg w internacie sportowym z bazą sportową (hala treningowa, stadion, siłownia)

Noclegi pozostałe

300,00 zł/h

150,00 zł/h

100,00 zł/doba

10,00 zł/h/osoba

50,00 zł/h

120,00 zł/h

45,00 zł/doba/osoba

70,00 zł/doba/osoba

60,00 zł/doba/osoba

Położona bezpośrednio przy Stadionie 650-lecia Hala Lekkoatletyczna pozwala na uprawianie sportu cały rok 

i jest wyposażona w bieżnię 6-cio torową prostą z hamownią 60 metrów, wykładzinę MONDO, bieżnię okólną 

(1 tor - 134 metry), skocznię do trójskoku i skoku w dal, zeskok do skoku o tyczce oraz do skoku wzwyż, 

rzutnię do pchnięcia kulą (mobilną) oraz rzutnię do ćwiczenia techniki rzutu oszczepem, oraz jest wyposażona 

w kompletny lekkoatletyczny sprzęt treningowy i wyczynowy.

Poniżej przedstawiamy zakres cen, przygotowanych dla zainteresowanych naszym obiektem:

Korzystający z obiektu sportowcy spoza regionu mogą skorzystać z internatu sportowego wyposażonego 

w 40 miejsc noclegowych ( 21 pokoi, 19 dwuosobowych, 2 jednoosobowe, pokoje z łazienką i toaletą, TV, WiFi), 

sali konferencyjnej dla 46 osób ze sprzętem audiowizualnym, parkingu dla autokarów i samochodów osobowych. 

Obiekt przygotowany jest dla osób niepełnosprawnych (winda, sanitariaty) oraz w pełni monitorowany. 

Korzystający z internatu mają również do dyspozycji saunę oraz siłownię. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Restauracja „Słupskie Smaki” oferująca całodzienne wyżywienie 

dla korzystających z obiektu, serwująca smaczne dania kuchni polskiej.
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