
Oferta Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego „Jałowce”            

na obozy dla grup sportowych/ piłkarskich 

Lato 2022 

Miejsce: Ośrodek Rekreacyjno- Wypoczynkowy „Jałowce” Kozłów 12 c 39-200 Dębica woj. 

podkarpackie, położony 4 km od zjazdu A4 (zjazd Dębica Wschód). Dojazd z Krakowa 

autokarem 1h, z Rzeszowa 25 min. Położony nad zalewem, w otoczeniu lasu, w spokojnej 

okolicy. 

Zakwaterowanie: nowoczesne domki murowane, ocieplane,  położone na brzegu lasu w 

jednym ciągu.  Dużym atutem jest to, że w upalne dni jest w nich chłodno. W domku Wi-Fi 

oraz TV w każdym pokoju. 

10 domków 10-osobowych. W takim domku są 3 pokoje (2-osobowy, 2x 4-osobowy), kuchnia 

z pełnym wyposażeniem i  wyjściem na taras, łazienka i WC 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 domków 6-osobowych. W takim domku jest 1 duży pokój, łazienka, kuchnia z 
wyposażeniem i duży zadaszony taras. 
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Warunki treningowe: 2 boiska  trawiaste, pełnowymiarowe, automatycznie nawadniane 

położone w odległości 50 m od domków, na terenie „Jałowców”.  Stanowi własność prywatną 

Ośrodka i oddajemy je na wyłączność grup zakwaterowanych na naszym terenie. Możemy 

zapewnić zimną wodę mineralną na treningi i mecze za dodatkową opłatą. 
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Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej.  
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Wyżywienie: pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Śniadania i kolacje 
w formie bufetu. Posiłki serwowane na świeżym powietrzu pod zadaszeniem przy kuchni lub 
opcjonalnie w restauracji. Możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasy na kiju 
lub grilla raz na turnus w ramach kolacji. 
Domowa kuchnia, wszystkie potrawy przyrządzane na miejscu z wysokiej jakości produktów.  

Przykładowe zupy; rosół, pomidorowa, ogórkowa, pieczarkowa, krupnik, koperkowa, różnego 

rodzaju kremy warzywne  i inne 

Przykładowe II dania;  

mięsa: kotlety drobiowe, schabowe, de volaile, karkówka pieczona, schab duszony, udko, 

gulasz, ryba  i inne 

surówki: ze świeżych warzyw ; dodatki: ziemniaki, frytki, ryż, kasza 

inne: domowe pierogi (ruskie, z kapustą, ze szpinakiem), które są specjalnością naszego 

Ośrodka, naleśniki, spaghetti, pyzy z mięsem, placki po węgiersku itd. 

deser: lody, owoce, domowe ciasto, galaretka, budyń, kisiel itd. 

Atrakcje wliczone w cenę pobytu:  

• Niewątpliwie największą atrakcją jest kąpielisko strzeżone i plaża z parasolami 

• Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej (piasek) 

• 2 pełnowymiarowe boiska trawiaste do piłki nożnej  

• Dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej (piasek) 

• Pełnowymiarowe boisko do siatkówki (trawiaste) 

• Ścieżka zdrowia 

• Duży teren do biegania i różnego typu zajęć rekreacyjno- sportowych 

• Plac zabaw 

• Przystań wodna z rowerkami i kajakami dodatkowo płatne (dla grup 

zakwaterowanych aż 50 % rabatu na wypożyczenie sprzętu wodnego) 

• Stoły do tenisa stołowego 

• Piłkarzyki 

• Place ogniskowe i ogródki grillowe 

• Duża zadaszona wiata (1000m2) z TV oraz z ekranem i rzutnikiem (np. na wieczory 

filmowe czy wyświetlanie projekcji) 

• Altany biesiadne z grillem 

• Sala konferencyjna z wyposażeniem 

• 2 restauracje na 115 i 200 miejsc 

• Sklep- bar 

Ośrodek jest oddalony od zabudowań tak, że cisza i spokój są gwarantowane.  
Jednocześnie zapewniamy dogodny dojazd  i bezpieczny parking dla nocujących gości. 
   
 
 
 
 
 



Poniżej przedstawiamy trochę zdjęć z Ośrodka 
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Film przedstawiający nasz Ośrodek można zobaczyć na stronie 
http://www.jalowce.pl/jalowce-z-lotu-ptaka/ 
https://www.facebook.com/jalowce/ 
http://www.jalowce.pl/ 
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