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UKS KALINKA 51 SZCZECIN
zapraszają na

II rundę Pucharu Polski w Field WA 2014 – Szczecin/Podjuchy 14-15.06.2014
Propozycja przygotowana przez organizatorów zawodów, UKS KALINKA 51 Szczecin, mająca na celu zachęcenie
do uczestnictwa, a zarazem odpowiedniego przygotowania się do udziału w zawodach II rundy Pucharu Polski w
Field WA 2014. Oferta będzie na bieżąco uzupełniana

Uwaga - Uzupełnienie, 11.04.2014:
Odległość Ośrodka Wypoczynkowego Binowo Park Bungalows od miejsca zawodów ok. 4-5km.
Odległość Dworca PKP Szczecin Główny do Ośrodka Binowo Park Bungalows ok. 20km.

Zakwaterowanie:
Oferta dotyczy zakwaterowania na Ośrodku Wypoczynkowym Binowo Park Bungalows w dniach 1415 czerwca 2014 roku. Prawdopodobnie jest to najkorzystniejsza oferta cena-jakość, biorąc pod
uwagę, że w tym terminie odbywają się Dni Morza, a także najbliżej od terenu gdzie odbędą się
zawody.

Ośrodek Wypoczynkowy Binowo Park położony jest nad jeziorem Glinna tylko 4 km od pola
golfowego (gdzie jest restauracja z której można skorzystać, pełne wyżywienie: śniadanie-obiadkolacja w cenie 65,00zł). Dysponuje ogrzewanymi, całorocznymi domkami, które zostały przytulnie
wyposażone.

W każdym z 19 domków znajdują się:
− dwie sypialnie (jedna z łóżkiem piętrowym, druga z łóżkiem małżeńskim) z oddzielnymi
wejściami i łazienkami (prysznic i toaleta).
− wspólny salon z rozkładaną sofą i aneksem kuchenny ( z podstawowym wyposażeniem
kuchennym - talerze, sztućce itp.) wyposażonym w lodówkę i czajnik elektryczny
− komplet pościeli oraz ręczniki.
Sympatyczne miejsce, można zabrać rodzinkę.
Cena na nocleg wynosi 50złoty od osoby za noc, dla uczestników II rundy Pucharu Polski w Field WA.

Imprezy towarzyszące:
Dni Morza Sail Szczecin 2014
Jak co roku w drugi weekend czerwca na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbędą się Dni Morza. Jest
to jedna z największych imprez plenerowych w Polsce, której towarzyszy zlot żaglowców i
oldtimerów. Na wszystkich będą czekać liczne atrakcje. Co roku, na nabrzeżu usytuowanym w
centrum miasta, gromadzi tysiące szczecinian i turystów na koncertach gwiazd polskiej sceny
muzycznej, pokazie fajerwerków, imprezach sportowo-rekreacyjnych, prezentacjach artystycznych
oraz zabawach i konkursach.

W czasie Dni Morza odbywa się wielki Jarmark rozmaitości, z licznymi stoiskami z rękodziełem,
kuchnią i produktami regionalnymi, a także stoiskami typowo gastronomicznymi. Odwiedzający z
Polski i zagranicy szukają tutaj dobrej zabawy, smacznych potraw i oryginalnych wyrobów rzadko
spotykanych w centrach handlowych. Nasi zwiedzający cenią Jarmark za atmosferę i wystawców, u
których można nabyć niepowtarzalne przedmioty i spróbować smaków z różnych stron świata.

Wały Chrobrego
Jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie - Wały Chrobrego, dawniej Tarasy Hakena. Stąd można
obserwować rozległą panoramę na Odrę i port. Tarasy widokowe mają 500 metrów długości i leżą 19
metrów nad poziomem brzegu odrzańskiego.

Najstarsze pisane dzieje tego terenu sięgają XVI stulecia. W 1873 roku rozpoczęło się wyburzanie
osiemnastowiecznych fortyfikacji Szczecina. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nadburmistrza
Szczecina Hermanna Hakena w latach 1902-05 na miejscu Fortu Leopold uformowano taras
widokowy. Z tarasu do brzegu Odry prowadzą szerokie schody po obu stronach których postawiono
dwa pawilony służące jako wejścia do – współcześnie utworzonych w pozostałościach fortyfikacji –
restauracji. U znajduje się fontanna zdobiona figurami Jana z Kolna i Wyszaka oraz dwie wysokie
kolumny stylizowane na latarnie morskie.
W latach 1906-12 w północnej części tarasu zbudowano kompleks architektoniczny dla ówczesnej
rejencji szczecińskiej, w którym obecnie mają swoją siedzibę władze województwa
zachodniopomorskiego. Ponadto w południowej części Wałów Chrobrego zlokalizowany jest
kompleks budynków Akademii Morskiej (z lat 1902-05 i 1918-21) oraz mieszczące się w jednym
budynku Teatr Współczesny i Oddział Morski Muzeum Narodowego. Dodatkowo w pobliżu Wałów
Chrobrego znajduje się rozległy park.

Bieżące aktualizacje oferty na www.ArcheryField.pl
Komunikat Organizacyjny zostanie ogłoszony 30 dni przed zawodami.
Więcej informacji i pytania kierować do:
Dariusz Barczyk, email: dary68@wp.pl
Marek Stemplowski, email: defender@defender.p

