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Nadrzędnym założeniem ośrodka jest stworzenie możliwości uprawiania różnych dyscycplin 

sportu dla wszystkich mieszkańców Puszczykowa i okolic. 

Sportoteka mieści się na dużym terenie sportowo-rekreacyjnym.

plan obiektu

BUDYNEK GŁÓWY SPORTOTEKA

KORTY TENISOWE ZEWNĘTRZNE
(SEZONOWO LODOWISKO I KRYTE BOISKO PIŁKARSKIE)

MINIGOLF

DOMKI NOCLEGOWE

OGNISKO

BULE

SZACHY

GÓRKA SANECZKOWA

SKATEPARK

SIŁOWNIA

STREET WORKOUT

SIEDZISKA / PERGOLE

TRASY PIESZE I ROLKOWE

STREFA DO ĆWICZEŃ

MIEJSCE NA SCENĘ

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

TRYBUNY

PLAC ZABAW

DOCELOWY BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
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Sala fitness o powierzchni 150 m2, na 

której organizujemy zajęcia grupowe 

dla osób o różnym stopniu zaawanso- 

wania oraz zajęcia zręcznościowe dla 

dzieci.

2na planie nr

1na planie nr

1na planie nr

Cztery pełnowymiarowe, profesjonalne korty tenisowe 

zewnętrzne, ziemne, wykonane w technologii Tennis Force. 

Trzy korty ziemne w hali wykonane według 

niemieckiej technologii Tennis Force.

korty 
zewnętrzne

korty
wewnętrzne

FITNESS



Doskonale wyposażona siłownia w sprzęt marki 

Techno Gym o powierzchni 150 m2 z możliwością 

skorzystania z konsultacji trenerskiej.

Przy kortach na terenie około 700 m2 

wybudowaliśmy 18 profesjonalnych torów 

do minigolfa o różnym stopniu trudności – 

to doskonała zabawa dla dzieci w każdym 

wieku, ale także dla dorosłych.  

3na planie nr

1na planie nr

siłownia

MINIGOLF



4na planie nr

W skład bazy noclegowej Sportoteki wchodzi 

kompleks dziewięciu murowanych domków z 

72 miejscami noclegowymi (w każdym domku 

oddzielne dwa, maksymalnie czteroosobowe 

pokoje z łazienkami) oraz sala z zapleczem 

kuchennym. 

NOCLEGOWABAZA



16na planie nr

13na planie nr

Na dużym, ogrodzonym i bezpiecznym terenie 
wokół ośrodka znajdują się także:

asfaltowy, zewnętrzny tor rolkarski 

usytowany pośród drzew, dostosowany do 

jazdy na rolkach, hulajnodze i deskorolce.

boiska do koszykówki i siatkówki 

z nawierzchnią elastyczną

boisko
wielofunkcyjne

tor rolkarski

bezpieczny 
plac zabaw

19na planie nr

miejsce na
ognisko

5na planie nr

pełnowymiarowe
boisko piłkarskie

na planie nr 17



W najbliższej okolicy Sportoteki znajdują 
się także opcjonalne miejsca do uprawiania 
sportu i do wypoczynku, które uatrakcyjnią 
pobyt w naszym obiekcie.

Istnieje możliwość wynajęcia pełnowymiarowej 

hali sportowej z  widownią na  264  osoby. Hala 

może pełnić funkcje m.in. boiska do piłki ręcznej,  

koszykówki, siatkówki, badmintona, z możliwością 

podziału kotarami na trzy części.

prosta 6 torów, okólnie 4 tory

dwie skocznie (w dal, trójskok)

zeskok do skoku wzwyż

rzutnia do pchnięcia kulą (poza stadionem), 

dwie rzutnie do oszczepu

rzutnia Polanik do dysku i młota (do 70 m)

pieszo 5 min

pieszo 15 min

położone tuż przy wieży widokowej w Mosinie

Hala widowiskowo- 
sportowa 

Stadion 
lekkoatletyczny 300 M 

Strzeżone kąpielisko “Glinianki” (4,5 km)

Strzeżone kąpielisko nad jeziorem 
Jarosławieckim (5,5 km)



8na planie nr2na planie nr

2na planie nr

W sezonie zimowym dysponujemy krytym 

boiskiem piłkarskim o powierzchni 1650 m² 

z profesjonalną nawierzchnią z trawy 

syntetycznej. 

Dodatkowo kryte lodowisko z 

wypożyczalnią łyżew zapewnia 

rozrywkę na 650 m²  i urozmaicenie 

dla sezonowych sportów zimowych.

KRYTE BOISKO
PIŁKARSKIE

LODOWISKO

GÓRKA
SANECZKOWA

a w sezonie
zimowym...



Więcej informacji:

61 8 303 303

noclegi@sportoteka.eu

www.sportoteka.eu /tenis.puszczykowo /sportotekapuszczykowo

SPORTOTEKA to wielofunkcyjny ośrodek sportowo- 

rekreacyjny zlokalizowany w Puszczykowie niedaleko 

Poznania (Poznań 12 km, Mosina 5 km), w 

bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. 

Relaksowi i rekreacji sprzyjają otaczające go lasy            

z przepływającą w pobliżu rzeką Wartą oraz liczne 

szlaki turystyczne i rowerowe. 


