
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu zaprasza Państwa  do zapoznania się  propozycją współpracy , 
która została przygotowana z myślą o Was. 

Zdajemy sobie sprawę z  faktu, że aktywność fizyczna stawiana jest przez Państwa jako priorytet, dlatego też 
dla zaspokojenia Waszych wymagających potrzeb stworzyliśmy tę ofertę.

Jesteśmy wielofunkcyjnym zespołem obiektów sportowych, które warto zaznaczyć na swojej mapie oraz odwiedzić, 
planując profesjonalne zgrupowanie.

Dzięki niezwykle atrakcyjnej infrastrukturze sportowej do uprawiania wielu dyscyplin , którą posiadamy do Państwa
dyspozycji,  jesteśmy przekonani, że   znajdziecie tutaj dla swoich zawodników optymalne  warunki treningowe, 

a także wypoczynkowe, a wszystko to otrzymacie w atrakcyjnej cenie.
W skład kompleksu MOSiR wchodzą: hala sportowa, profesjonalny stadion lekkoatletyczny, 2 stadiony piłkarskie,

pływalnia kryta, pływalnia sezonowa, sztuczne lodowisko, baza noclegowa w hotelu oraz parking. 
Bezpośrednie sąsiedztwo największych atrakcji turystycznych i kulturalnych w  mieście ( starówka 600 m, 

multikino 300m, galeria handlowa 300m), a także bliskość Bieszczad (70km), Roztocza (100 km) pozwoli Waszym
zawodnikom/zawodniczkom aktywnie spędzić czas oraz znajdą tutaj wszystko to, czego potrzebują do odpowiedniej

regeneracji i odpoczynku.

OBIEKTY SPORTOWE
HALA SPORTOWA

Obiekt w pełni profesjonalny, wykorzystywany między innymi do rozgrywek ligowych  transmitowanych przez 
TVP Sport, w skład którego wchodzą:
-profesjonalna sala sportowa o powierzchni użytkowej 1500m² z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, 
boiskiem do koszykówki, 3 boiskami do siatkówki oraz boiskiem treningowym do piłki ręcznej
Ponadto sala posiada możliwość przygotowania boisk dla innych dyscyplin sportowych takich jak : badminton, 
halowa piłka nożna czy unihokej
-  salę sportowa o wymiarach 14x10m z możliwością wykorzystania jej do uprawiania gimnastyki sportowej
i sportów walki.
Dodatkową propozycją dla wszystkich chętnych jest sauna parowa i odpowiednio wyposażona siłownia.

PŁYWALNIA KRYTA
Jest jednym z najnowocześniejszych  tego typu obiektów w południowej Polsce. Powierzchnia lustra wody 
wynosi 520m². Basen jednorazowo może pomieścić 130 osób. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
W skład kompleksu wodnego wchodzą:
- niecka 6 – torowa, długości 25m
- niecka rekreacyjna z atrakcjami wodnymi: bicze wodne, masażery podwodne, gejzery podwodne, kurtyna wodna,
 grzybek, „dzika rzeka”, bicze wodne
- 80 metrowa zjeżdżalnia rurowa
- wanna z hydromasażem
- gabinet odnowy biologicznej z sauną parową.
Ponadto sala konferencyjna oraz bar-kawiarnia.

PŁYWALNIA SEZONOWA
W okresie wakacyjnym czynna jest codziennie i posiada pełne zaplecze socjalno – sanitarne.
Obiekt tworzą:
- niecka rekreacyjna 25 metrowa
- brodzik dla dzieci o powierzchni 50m²
-profesjonalne boisko rekreacyjne do gier zespołowych
- teren do plażowania z barem



                                                                                          STADION MIEJSKI
Nowoczesny i w pełni profesjonalny obiekt, zlokalizowany 400m od  kompleksu MOSiR  zajmuje 
powierzchnię  23 tys. 799 m².
W skład obiektu wchodzą boiska do następujących gier sportowych:
- boisko do piłki nożnej o wymiarach 105 m x 67 m oraz do mini piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią
- boisko do siatkówki
- bieżnia lekkoatletyczna 4 -torowa o długości 400m z nawierzchnią tartanową
- bieżnia 6-torowa 100 metrowa
- skocznia do skoku w dal oraz trójskoku
- skocznia do skoku wzwyż
- skocznia do skoku o tyczce
- stanowisko do pchnięcia kulą
Płyta boiska jest oświetlana, umożliwiając przeprowadzanie rozgrywek mistrzowskich oraz treningów po zmroku
Natężenie:
- dla treningów wymagane natężenie 75 lux, rzeczywiste zbadane natężenie wynosi 132 lux 
- dla rozgrywek mistrzowskich, wymagane natężenie 200 lux, rzeczywiste zbadane natężenie wynosi 215 lux
Obiekt dysponuje pomieszczeniami socjalnymi: szatniami z prysznicami i sanitariatami, posiada odkryte trybuny wokół 
bieżni dla 1832 osób.

Stadion Miejski uzyskał następujące certyfikaty :
Boisko piłkarskie – FIELD CERTIFIKATE „FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF – FIFA QUALITY” wystawiony 
przez Prezydenta FIFA Gianni Infantino
Bieżnia lekkoatletyczna wraz z urządzeniami zainstalowanymi na Stadionie Miejskim – Świadectwo PZLA zaliczające 
stadion do stadionów kategorii V A wystawione przez Prezesa PZLA Henryka Olszewskiego oraz Przewodniczącego 
Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA Zbigniewa Polakowskiego .

STADION PIŁKARSKI

Stadion Miejski  posiada dwa boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą oraz  profesjonalne boisko 
do gry w teqball.
Wymiary boiska głównego: 105m x 62m, wymiary boiska treningowego to 100m x 62m
Obiekt dysponuje 1674 miejscami dla kibiców, przy czym 1194 miejsca to miejsca siedzące.

HOTEL
Hotel Turkus dysponuje bazą noclegową dla 70 osób, w 27 pokojach z w pełnym węzłem  sanitarnym oraz TV,
a także darmowym dostępem do wi-fi.
Restauracja hotelowa zapewnia wyżywienie całodzienne lub częściowe, z możliwością przygotowania prowiantu 
na wycieczkę lub w drogę powrotną.

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Dane do kontaktu:
tel. +48 16 621 5856 w. 22,    
e-mail: mosir@mosir.jaroslaw.pl


