Boiska wielofunkcyjne
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Uzupełnieniem krytych obiektów sportowych są dwa boiska wielofunkcyjne. Boiska, które po modernizacji oddano do
użytkowania w kwietniu 2018 roku zostały nie tylko pokryte nową nawierzchnią, ale również zadaszone. Dzięki temu
obiekty zyskały na atrakcyjności. Nowością jest też oświetlenie boisk, co daje możliwość użytkowania ich nawet po
zmroku.
Boisko z nawierzchnią poliuretanową (wymiary dł: 38,00 m, szer: 16.50 m.) jest przystosowane do gry w tenisa, piłki
ręcznej oraz piłki nożnej halowej. Drugie boisko ze sztuczną trawą (wymiary dł: 36,50 m, szer: 19,00 m.) przystosowane
jest do gry w tenisa oraz piłki nożnej halowej. Nawierzchnia poliuretanowa jest nawierzchnią "szybszą" co ma znaczenie
w przypadku gry w tenisa ziemnego. Do gry w piłkę nożną bardziej komfortowa jest nawierzchnia ze sztuczną trawą.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek

1600 - 2200

soboty, niedziele, święta

900 - 2200

Korzystanie z boisk jest możliwe po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.

Kontakt:
(+48) 32 472 42 15
gos@pawlowice.pl
ul. Sportowa 14

43-250 Pawłowice
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Serwisy Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice (http://www.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Sportu (/)
Gminny Zespół Komunalny (http://www.gzk.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Kultury (http://www.kultura.pawlowice.pl/)
Gminna Biblioteka Publiczna (http://www.biblioteka.pawlowice.pl/)
Gminny Zespół Oświaty (http://www.oswiata.pawlowice.pl/)
Ośrodek Pomocy Społecznej (http://www.ops.pawlowice.pl/)
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (http://www.gzwik.pawlowice.pl/)

Kontakt
Gminny Ośrodek Sportu
ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice
gos@pawlowice.pl (mailto:gos@pawlowice.pl)
tel./fax 32 4724 215
Lodowisko: tel. 32 4724 433
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