
Zapraszamy do Gminy Rewal 
 

Gmina Rewal położona jest w malowniczej okolicy, wśród stuletnich sosnowo-świerkowych 
lasów na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Gminę tworzy siedem miejscowości: Pobierowo 
Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica. Zdrowy, morski mikroklimat            
o podwyższonej zawartości soli i jodu oraz 18 km czystych, piaszczystych plaż – to atuty, które 
sprawiają, że Gmina Rewal od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z Polski      
i z zagranicy i należy do najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych na polskim 
wybrzeżu. Dynamiczny rozwój inwestycji w branży turystycznej w ostatnich latach 
spowodował wzrost zainteresowania Wybrzeżem Rewalskim i swoistą modę na Rewal. 
Inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno - sportową oraz intensywne działania promocyjne 
przyniosły wymierne efekty w postaci pojawienia się nowoczesnych obiektów hotelarskich, 
oferujących usługi na najwyższym poziomie. Liczne domy gościnne, pensjonaty oraz ośrodki 
wczasowe, czynne przez cały rok  tworzą różnorodną bazę noclegową na każdą kieszeo. 
Ośrodki sanatoryjno-rehabilitacyjne, wykorzystując walory morskiego klimatu proponują 
specjalistyczne zabiegi i kuracje, które regenerują siły witalne, zwalczają skutki 
wielkomiejskiego stresu i pozwalają w krótkim czasie przywrócid naturalny rytm biologiczny organizmu. Cieszące się coraz większą popularnością obiekty 
SPA, z basenami, gabinetami odnowy biologicznej i salonami piękności jak magnes przyciągają nie tylko tych, którzy podczas urlopu chcą zadbad o swoje ciało 
i lepsze samopoczucie, ale coraz częściej goszczą zorganizowane grupy sportowców, biorących udział w zgrupowaniach treningowych. Oprócz znakomitych 
walorów naturalnych i klimatycznych oraz dobrze zorganizowanej bazy turystycznej, wypoczywający na Wybrzeżu Rewalskim turyści znajdą wiele atrakcji, 
takich jak latarnia morska w Niechorzu, zabytkowa kolej wąskotorowa, do dziś spełniająca rolę środka komunikacji, Muzeum Rybołówstwa Morskiego           
w Niechorzu czy słynne ruiny średniowiecznego kościoła na klifie w Trzęsaczu. 

 
 

Mistrzowskie tempo przez cały rok 
 

Gmina Rewal od wielu lat znajduje się w ścisłej czołówce najszybciej i najprężniej rozwijających się 
małych gmin w Polsce. Inwestowanie w infrastrukturę sportową i promocja aktywnego stylu życia 
sprawiły, że zajmujemy dziś znaczące miejsce na sportowej mapie Polski i Europy. W ciągu ostatnich lat, 
z myślą o sportowcach i turystach ceniących aktywny wypoczynek, w Gminie Rewal powstała  bogata 
baza sportowo-rekreacyjna, w skład której wchodzą 3 nowoczesne kompleksy sportowe w Niechorzu, 
Rewalu i Pobierowie, z pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi, zapleczem lekkoatletycznym, kortami 
tenisowymi oraz wielofunkcyjne boiska w każdej miejscowości. Boiska piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią oraz pełnowymiarowy stadion z naturalną murawą, to obiekty spełniające najwyższe 
normy europejskie, umożliwiające prowadzenie treningów przez cały rok. 
Przy każdym z trzech kompleksów do dyspozycji sportowców oddane zostały nowoczesne hale 
sportowe – idealne miejsca do prowadzenia treningów uzupełniających dla uczestników obozów 
sportowych oraz zgrupowao jesiennych i zimowych. Wszystkie hale sportowe wyposażone zostały 
standardowo w parkiety z naturalnej klepki drewnianej, dysponują przestronnymi szatniami                   
z toaletami i prysznicami oraz posiadają siłownie z profesjonalnym sprzętem do dwiczeo. 
Infrastruktura sportowa Gminy Rewal powstała z myślą zarówno o rekreacyjnym jak i w pełni 
profesjonalnym wykorzystaniu i odpowiada wszystkim normom oraz standardom europejskim. Dzięki 
technologiom najnowszej generacji oraz innowacyjnym rozwiązaniom z rewalskich obiektów 
sportowych można bezpiecznie korzystad przez okrągły rok, bez względu na warunki atmosferyczne. 
Przekonało się już o tym wiele renomowanych klubów sportowych oraz drużyn piłkarskich polskiej 
ekstraklasy, które szczególnie upodobały sobie nadmorskie stadiony i od lat powracają do Gminy 
Rewal, wiedząc, że znajdą tu miłą i kompetentną obsługę, spokój i doskonałe warunki do realizacji cykli 
szkoleniowych. 
 



Satysfakcja sportowców to nasz priorytet 
 

Administratorem obiektów sportowych w Gminie Rewal jest Centrum Informacji Promocji Rekreacji – instytucja, 
działająca w branży turystyki sportowej od ponad dziesięciu lat. Nasze bogate doświadczenie pozwala nam lepiej 
zrozumied potrzeby i oczekiwania sportowców i trenerów, których pełna satysfakcja stanowi dla nas absolutny priorytet. 
Starając się sprostad rosnącym z roku na rok wymaganiom, coraz wyżej podnosimy sobie poprzeczkę, zwiększając 
jednocześnie jakośd usług i standard naszych obiektów sportowych. Nasza wykwalifikowana kadra dba nie tylko o dobry 

stan techniczny obiektów sportowych, lecz dzięki indywidualnemu podejściu do klienta i pasji angażuje się w organizację 
wydarzeo sportowych, stojących na najwyższym poziomie. Kluby sportowe, korzystające z rewalskich obiektów mogą zawsze 

liczyd zarówno na perfekcyjnie przygotowane boisk o każdej porze roku, jak i na pomoc  przy rezerwacji noclegów, czy 
znalezieniu odpowiedniego sparingpartnera. 

 

 

Obiekty sportowe z gwarancją jakości 
 

Pierwszym wielkim wyzwaniem, a zrazem rzeczywistym testem, sprawdzającym poziom obiektów 
sportowych Gminy Rewal były rozgrywki Eliminacji Piłkarskich Mistrzostw Europy U-17, które 
odbyły się w październiku 2007 roku, na terenie kompleksu sportowego w Niechorzu. Zgodnie        
z wymaganiami postawionymi przez władze PZPN, pod ścisłym nadzorem obserwatorów UEFA 
niechorski stadion został w pełni dostosowany do standardów europejskich. Na murawie                 
z naturalną trawą, przy zapełnionych trybunach rozegrane zostały dwa mecze, w których polska 
reprezentacja do lat 17 zmierzyła się z rówieśnikami z Austrii i Norwegii. Niestety, pomimo 
wcześniejszego wysokiego zwycięstwa z Macedonią i bezbramkowego remisu z Norwegią polscy 
piłkarze przegrali w decydującym meczu z Austriakami 0:1, zamykając sobie w ten sposób drogę do 
dalszej fazy rozrywek. Niedosyt, spowodowany brakiem awansu nie przydmił jednak sukcesu 
organizacyjnego i pokazał, że Gmina Rewal, dysponująca nowoczesną sportową infrastrukturą         
i doświadczeniem, może byd rzetelnym partnerem w projektach sportowych rangi europejskiej. 
 

Areną innego wielkiego sportowego wydarzenia rangi europejskiej była hala widowiskowo 
sportowa w Rewalu. Wszystko za sprawą drugiej rundy eliminacji do Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Kadetów, które odbyły się w styczniu 2009 r. Pięciodniowy turniej w Rewalu przerodził 
się w prawdziwe święto siatkówki, której głównymi bohaterami byli młodzi reprezentanci Polski, 
Białorusi, Ukrainy, Estonii i Danii. Możliwośd organizacji tak prestiżowego wydarzenia była 
ogromnym wyróżnieniem dla Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal, a także dla 
niewielkiej gminy, liczącej zaledwie 3,5 tysiąca mieszkaoców. Impreza, która okazała się wielkim 
siatkarskim widowiskiem była również zwieoczeniem wieloletnich starao i wysiłków, włożonych    
w popularyzację piłki siatkowej na Wybrzeżu Rewalskim. Nie zawiedli kibice - nie zawiodła, także 
polska reprezentacja, która zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie eliminacyjnej zapewniła 
sobie prawo startu w Mistrzostwach Europy w Rotterdamie.  

 
 

Trenuj i wypoczywaj nad morzem 
 

Wszędzie blisko. 
Wszystkie siedem miejscowości Gminy Rewal usytuowane są na pasie wybrzeża   
o długości 18 km, w bezpośredniej bliskości morza Bałtyckiego. W praktyce 
oznacza to, że przemieszczanie się samochodem pomiędzy poszczególnymi 
kompleksami sportowymi zabiera zaledwie kilka do kilkunastu minut. Jest to 
niezwykle istotny fakt, szczególnie przy planowaniu pobytu dla bardziej licznych 
grup sportowych.  

Dobry wybór - to więcej, za mniej. 
Na obszarze Gminy Rewal oficjalnie zarejestrowanych jest ponad 350 obiektów 
turystycznych, świadczących usługi na każdą kieszeo, dostosowanych do 
różnorodnych potrzeb i oczekiwao. Na życzenie klienta doradzamy przy wyborze  
odpowiedniego miejsca pobytu, by zapewnid sportowcom optymalne warunki do 
treningów i odnowy biologicznej. 

Mobilnośd to podstawa. 
Grupom sportowym, przebywającym na zgrupowaniach bez własnego środka 
transportu pomagamy przy zorganizowaniu przejazdów między poszczególnymi 
miejscowościami. Aranżujemy również dojazd do miejsca zakwaterowania             
z dworca kolejowego, czy lotniska. 

CENTRUM INFORMACJI 
PROMOCJI  REKREACJI
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KOMPLEKS SPORTOWY W NIECHORZU   ul. Leśna 3, 72-350 Niechorze 

rezerwacja: tel/fax 91 38 63 684  e-mail: pmucha@rewal.pl 
 
boisko do piłki nożnej (trawa naturalna) o wym. 105x68 m, trybuny dla 1000 os. 
oświetlone 
boisko do piłki nożnej (trawa synt. Profoot Final M60) o wym. 95x60 m, oświetlone 
4 korty tenisowe – nawierzchnia syntetyczna (Wimbledon 20), oświetlane 
2 boiska wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) o wym. 28x15 m – tartan  
bieżnia lekkoatletyczna o długości 360 m, nawierzchnia tartanowa, 2 tory, oświetlona 
boisko do siatkówki plażowej 
skatepark o wym. 30x29 m: bank, ramp, quarter pipe, grindbox , poręcz  
hala sportowa przy ul. Śląskiej 4 – parkiet o wymiarach 36x18 m, z siłownią  
boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) przy ul. Środkowej – tartan 
boiska do siatkówki, piłki nożnej i piłki ręcznej plażowej - teren przy Latarni Morskiej 
 
 

KOMPLEKS SPORTOWY W REWALU   ul. Szkolna 1, 72-344 Rewal 

rezerwacja: tel/fax 91 38 62 994  e-mail: tlachawczak@rewal.pl   
 
boisko do piłki nożnej (trawa synt. Profoot Final M60) o wym. 50x90 m, oświetlone 
bieżnia lekkoatletyczna o długości 350 m. tartanowa, 4 tory, oświetlona 
2 skocznie do skoku w dal, oświetlone 
rzutnia do pchnięcia kulą, rozbieg do skoku wzwyż 
3 korty tenisowe – nawierzchnia syntetyczna (Wimbledon 20), oświetlone 
boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka), tartanowa o wym. 28x15 m 
skatepark o wym. 24x18 m: mini rampa z bankiem, quarter pipe, funbox z grindboxem, 
podjazdy, poręcz 
hala widowiskowo-sportowa – nawierzchnia parkietowa o wym. 26x45 m, wys. 17 m, 
trybuny: 400 miejsc siedzących, siłownia, sauna 
boisko wielofunkcyjne w Śliwinie, przy Al. Lipowej (koszykówka, siatkówka, piłka nożna) 
o wym. 60x32 m – trawa syntetyczna (Terragreen PP20T), oświetlone  
Boisko „Orlik 2012” w Trzęsaczu, przy ul. Pałacowej - trawa synt. (Profoot Final M60) 
wym. 62x30 m, w okresie zimowym lodowisko sztucznie mrożone, oświetlone 
 

KOMPLEKS SPORTOWY W POBIEROWIE   ul. Moniuszki 4, 72-346 Pobierowo 

rezerwacja: tel/fax  91 38 77 178  e-mail: jnowak@rewal.pl  
 
boisko do piłki nożnej (trawa synt. Profoot Final M60) o wym. 100x60 m, oświetlone 
bieżnia lekkoatletyczna 390 m, tartanowa , 2 tory 
rozbieg do skoku wzwyż i skoku w dal 
boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) – nawierzchnia tartanowa o wymiarach 
28x15 m, oświetlone 
5 kortów tenisowych – nawierzchnia syntetyczna (Wimbledon 20), oświetlone 
skatepark o wym. 30x25 m: bank, quarter pipe, funbox, grindbox, miniramp, piramida 
hala sportowa przy ul. Kościuszki 4 – nawierzchnia parkietowa o wym. 36x18 m, siłownia  
boisko wielofunkcyjne przy ul. Kościuszki 4 (koszykówka, siatkówka) – nawierzchnia 
syntetyczna o wymiarach 28x15 m  
Boisko wielofunkcyjne w Pustkowie, przy ul. Spacerowej (koszykówka, siatkówka) trawa 
synt. (Terragreen PP20T), oświetlone 
Kort w Pustkowie, przy ul. Spacerowej, trawa syntetyczna (Wimbledon 20) 
 
 
Informacje o obiektach i aktualny cennik na www.rewal.pl 
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