
STADION MIEJSKI 
MIĘDZYZROJE

IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ



WALORY

Klimat Międzyzdrojów uwarunkowany jest : wpływami morza, sąsiedztwem

ocieplanego akwenu słodkowodnego Zalewu Szczecińskiego, osłoną przez

wysoczyzny klifowe przed wpływami kontynentalnych prądów powietrznych oraz

bogactwem lasów Wolińskiego Parku Narodowego z obfitością aerozolu

balsamicznego olejków eterycznych lasów sosnowych .

Cechy klimatu Międzyzdrojów to: łagodność, niewielkie wahania temperatury,

wysoka przeciętna temperatura w zimie, niewielka ilość opadów, czystość

powietrza .

Walory uzdrowiskowe to m.in. występowanie w powietrzu 33 pierwiastków

chemicznych, w tym m.in. sól soli cechsztyńskiej oraz najsilniej stężonych solanek

spośród wszystkich wód ujętych na terenie Polski dla celów leczniczych

Kompleksowa baza sportowa powiększona o ofertę nowo wybudowanej hali

widowiskowo - sportowej oraz dziesiątki kilometrów tras biegowych sprawiają,

że Międzyzdroje, to ulubione miejsce sportowców i aktywnie wypoczywających

turystów .



KOMUNIKACJA

� stacja PKP na linii Szczecin – Świnoujście

� porty lotnicze: 
Szczecin ( Goleniów ) 65 km, 
Heringsdorf  25 km, 
Berlin 250 km

� krajowa droga ekspresowa nr 3 oraz droga krajowa nr 102

� przystań morska „Molo Międzyzdroje”



PŁYTA PIŁKARSKA 

� sztuczna trawa wypełniona 

granulatem

� wymiary – 100 m  x  60 m

� oświetlenie



BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA

� nawierzchnia – Mondo Track 14 mm

� 4 tory - 400 m

� 6 torów na prostej

� 2 skocznie do skoku w dal

� zeskok do skoku wzwyż

� rzutnia do pchnięcia kulą



BOISKO WIELOFUNKCYJNE

� sztuczna nawierzchnia 
wypełniona piaskiem 

� wymiary – 60 m  x  40 m

� 3 korty tenisowe

� oświetlenie



OFERTA

Organizujemy:

� Zgrupowania sportowe  i pobyty grupowe
� Zawody i turnieje sportowe
� Zawody mistrzowskie i szkolne
� Festyny
� Zajęcia szkoleniowe w zakresie lekkiej  

atletyki i piłki nożnej



OFERTA
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zarządzenie Nr 107/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 07 2018 r. 

PRZY ZAJĘCIACH GRUPOWYCH ORAZ WIELODNIOWYCH STOSUJEMY                              

ZNIŻKI I RABATY

a)za 1 godzinę bez oświetlenia 100 zł  b)za 1 godzinę z oświetleniem 150 zł
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Minimalna stawka za udostępnienie Sali konferencyjnej za 1 godzinę 80 zł

Minimalna stawka opłaty za udostępnienie całego obiektu Stadionu Miejskiego (płyta piłkarska, bieżnia lekkoatletyczna wraz z zapleczem socjalnym i 
trybunami) na cele sportowe, zawody, turnieje i imprezy rekreacyjno-sportowe

a)za 1 dzień bez oświetlenia 1 000 zł  b)za 1 dzień z oświetleniem 1 500 zł

a)za 1 godzinę bez oświetlenia 50 zł b)za 1 godzinę z oświetleniem 100 zł

Minimalna stawka opłaty dla grup zorganizowanych (grupy powyżej 10 osób) za udostępnienie bieżni lekkoatletycznej wraz z wyposażeniem.

Minimalna stawka opłaty dla grup zorganizowanych (grupy powyżej 10 osób) za udostępnienie płyty piłkarskiej wraz z wyposażeniem, możliwość 
wynajmu połowy obiektu.

Zajęcia szkoleniowe, imprezy rekreacyjno – sportowe organizowane przez jednostki oświatowe, stowarzyszenia pożytku publicznego, 
stowarzyszenia sportowe i kulturalne, UKS-y posiadające siedzibę na terenie Gminy Międzyzdroje dla swoich członków klubów i uczniów, na obiekcie 
Stadionu Miejskiego lub jego części (obejmuje zajęcie powierzchni reklamowych na potrzeby reklam sponsorów organizatorów w czasie imprez 
rekreacyjno - sportowych).
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Gmina Międzyzdroje promująca aktywny wypoczynek – dla społeczności lokalnej oraz gości indywidualnych wypoczywających na terenie naszej 
Gminy, płyta boiska piłkarskiego, boisko do piłki siatkowej, bieżnia lekkoatletyczna oraz boisko wielofunkcyjne w miarę dostępności i po uzgodnieniu z 
Administratorem stadionu.

 STADIONU MIEJSKIEGO 



KONTAKT

Tomasz Kozłowski

Stadion Miejski im. Ireny Szewińskiej

ul. Gryfa Pomorskiego 61b

72-500 Międzyzdroje

kom. +48 605 069 091

e-mail - stadion.miedzyzdroje@wp.pl

stadion@zosmiedzyzdroje.pl


