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Szanowni Państwo, 

 
 

Przedstawiamy propozycję organizacji w Lublinie obozów sportowych 

dla kadr wojewódzkich. Jesteśmy znakomicie przygotowani do tej roli, ponieważ 

Miasto Lublin posiada bogate doświadczenie w realizowaniu imprez sportowych 

o najwyższej randze. W 2019 roku doskonale wywiązaliśmy się z roli gospodarza 

Mistrzostw Świata FIFA U20, Mistrzostw Świata w Koszykówce Głuchych Kobiet    

i Mężczyzn, 36. PZLA Mistrzostw Polski U23 w Lekkiej Atletyce, Zimowych 

Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w pływaniu. W ubiegłych latach gościliśmy 

reprezentacje oraz narodowe drużyny młodzieżowe. Powyższe wydarzenia odbywały 

się na spełniających najwyższe standardy obiektach sportowych, jak AQUA Lublin, 

ARENA Lublin czy stadion lekkoatletyczny. 

Jesteśmy przekonani, że możliwość trenowania w tak dobrych warunkach 

będzie dla uczestników obozu wspaniałym doświadczeniem i przełoży się poprawę 

formy zawodników oraz ich wyników sportowych. Dodatkowe atuty Lublina to dobra 

lokalizacja i dostępność  komunikacyjna obiektów, atrakcyjna baza noclegowa 

w postaci burs szkolnych oraz możliwość zapewnienia cateringu. 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty i zapraszamy do gościnnego 

Lublina. Jeśli jesteście  Państwo  zainteresowani podjęciem współpracy z nami,  

prosimy o kontakt z Wydziałem  Sportu Urzędu Miasta Lublin, 

e-mail: sport@lublin.eu, tel. (81) 466 38 00. 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 

Beata Stepaniuk- Kuśmierzak

mailto:sport@lublin.eu
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Nowoczesne obiekty sportowe 

Lublin jest prężnie działającym ośrodkiem sportowym posiadającym nowoczesną 

infrastrukturę sportową, dobrze wyposażone obiekty szkolne, jak również 

ogólnodostępne boiska osiedlowe, siłownie na świeżym powietrzu i tereny 

rekreacyjne.  

Głównymi obiektami sportowymi przeznaczonymi dla sportu wyczynowego oraz 

organizacji zawodów o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym są: 

 
 

Stadiony i hale sportowe 

 wybudowany w 2014 roku Stadion piłkarski Arena Lublin o pojemności 

15.000 widzów z dwoma pełnowymiarowymi boiskami treningowymi, 
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 hale sportowe: „Hala Globus”,  „Hala sportowa im. Zdzisława Niedzieli”, 

na których odbywają się szkolenia i rozgrywki najwyższych lig: piłki ręcznej, 

koszykówki, futsalu. 
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 stadion lekkoatletyczny – obiekt daje możliwość uprawiania różnego rodzaju 

konkurencji lekkoatletycznych, w tym biegów krótko- i długodystansowych, 

rzutów młotem, dyskiem, oszczepem, pchnięcia kulą, skoku w dal, wzwyż, 

o tyczce oraz wielobojów lekkoatletycznych; obiekt został dostosowany 

do wymagań IAAF (International Association of Athletic Federation – 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych) 

dla kategorii III A. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Baseny i pływalnie 

 AQUA Lublin - 50-metrowa pływalnia olimpijska z atrakcjami aquaparku 

stanowi spełniającą najwyższe standardy bazę szkoleń lubelskich klubów 

pływackich, 

 
 

 CSR Łabędzia - kompleks sportowo-rekreacyjny łączy w sobie krytą 

pływalnię i część rekreacyjną z różnymi atrakcjami wodnymi, zespół saun oraz 

salę gimnastyczną z zespołem szatniowym. 

 

 



 

 

 
 

Szkolna infrastruktura sportowa 

 

 obiekty szkolne tworzy 80 kompleksowo wyremontowanych sal 

gimnastycznych i 49 zmodernizowanych wielofunkcyjnych boisk 

przyszkolnych, w tym 13 kompleksów sportowych „Orlik”. 

 

Rekreacja 

 

 Zalew Zemborzycki w Lublinie to miejsce chętnie odwiedzane przez 

mieszkańców o każdej porze roku. Dzięki prowadzącej nad Zalew ścieżce 

rowerowej miejsce to upodobali sobie również rowerzyści, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 na zalesionym brzegu można wypoczywać w ośrodku "Słoneczny Wrotków", 

gdzie  rodzinom  z dziećmi polecamy kompleks basenów naziemnych 

wraz z placami zabaw. Po drugiej wschodniej stronie znajduje się ośrodek 

"Marina". Na odwiedzających czeka wypożyczalnia sprzętu sportowego 

i boisko do piłki nożnej. 
 

 
 

Ścieżki rowerowe 

 

 miejska infrastruktura rowerowa o długości 109,63 km w postaci ścieżek 

i pasów rowerowych umożliwia dojazd nad Zalew Zemborzycki z większości 

dzielnic miasta. 

 

 

Szczegółowe informacje na temat obiektów, w tym cenniki znajdują się 

na stronie: www.mosir.lublin.eu

http://www.mosir.lublin.eu/


 

 

 

 

Noclegi 

Uczestnikom obozów i ich opiekunom oferujemy noclegi w bursach szkolnych, 

których standard i dobra dostępność komunikacyjna pozwalają na szybkie dotarcie do 

obiektów sportowych i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. Niewątpliwym 

atutem tego typu obiektów jest przystosowanie ich do zakwaterowania młodzieży     

w bardzo korzystnych cenach. Lokalizacja burs sprzyja poznawaniu miasta bez 

konieczności korzystania z transportu. 

 

 

 



 

 

Bursa Szkolna nr 1 

Bursa znajduje się przy ul. Popiełuszki 7 w Lublinie, blisko centrum miasta. 

Placówka dysponuje 140 miejscami w 2, 4, 5 i 6-osobowych pokojach. 

Do  dyspozycji min.: profesjonalnie wyposażona siłownia, sala bilardowa. Cena: 

49,20 zł/osoba. Strona obiektu: http://bs1.lublin.eu/. 

Bursa Szkolna nr 2 

Placówka zlokalizowana jest w samym centrum miasta przy ul. Dolnej Panny Marii 

65. Przed obiektem znajduje się duży parking. Bursa dysponuje 47 miejscami 

w pokojach rozmieszczonych na trzech piętrach (1p.- 11 os.; 2 p. -18 os.; 3 p.- 18 os.) 

oraz na każdym piętrze pokój dla opiekuna. Cena: 40 zł/doba. 

Strona obiektu: http://bs2.lublin.eu/index.php. 
 
 

Bursa Szkolna nr 3 

Położona jest w centrum Lublina, w bezpośrednim sąsiedztwie Miasteczka 

Akademickiego, przy ul. Weteranów 3. Wyposażona jest w nowoczesny kompleks 

sportowy: siłownię dla dziewcząt, siłownię dla chłopców, salę fitness, strzelnicę broni 

pneumatycznej. Obiekt oferuje 21 pokoi ( max 2-3 osoby w pokoju). Cena 48,60 

zł/osoba oraz 2 izolatki dla opiekunów cena 64,80 zł/osoba. Strona obiektu: 

http://bs3.lublin.eu/. 

Bursa Szkolna nr 5 

Bursa mieści się w budynku położonym przy ul. Pogodnej, w spokojnej części 

miasta. Przystanki znajdują się w odległości stu metrów, ok. 4 minuty spacerem. W 

obiekcie znajdują się 250 miejsc noclegowych w pokojach 3-4 osobowych. Na 

każdym z czterech pięter bursy znajdują się łazienki oraz kuchnia. W bursie znajduje 

się także aula audiowizualna, strzelnica, siłownia i sala do tenisa stołowego. Cena : 

35 zł/os. w pokoju bez łazienki (pokoje trzyosobowe), - 45 zł/os. w pokoju z łazienką 

(pokoje dwuosobowe). Strona obiektu: http://www.bursa5.lublin.eu/. 

Catering 

Wyżywienie w formie 3 posiłków - śniadanie/obiad/kolacja oferują przykładowe 

firmy: 

“Kogucik” - koszt z dowozem 50 zł/osoba. 

“Pogotowie Cateringowe” - koszt z dowozem 75 zł/osoba. 

“Kopalnia smaku” - koszt z dowozem 72 zł/osoba. 

http://bs1.lublin.eu/
http://bs1.lublin.eu/
http://bs2.lublin.eu/index.php
http://bs3.lublin.eu/
http://www.bursa5.lublin.eu/

