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Informujemy, że ośrodki oraz hotele spełniają przepisy dotyczące reżimu 

sanitarnego. Pobyty indywidualne w 2021roku będą odbywały się zgodnie  

z wytycznymi Rządu RP i zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii. 

W przypadku dokonania rezerwacji w wybranym obiekcie, 

prosimy o dostarczenie do Działu Socjalnego (lub przesłanie 

drogą elektroniczną) w ciągu 7 dni potwierdzenia dokonania 

rezerwacji. 
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Oferta pobytów indywidualnych  
do 7 noclegów w 2021 roku w niżej wymienionych obiektach: 

 
I. Ośrodki Grupy Kapitałowej PGE – Ośrodki „Elbest Hotels” 

 Krynica Zdrój - Hotel „Krynica 4*”; 

 Międzyzdroje  - Hotel „Wolin 3*”; 

 Myczkowce - Hotel „Solina SPA 3*”;  

 Krasnobród – Centrum Szkolenia i Rekreacji „Krasnobród” ;  

 Bełchatów  - Hotel „Sport 3*” . 
 
 
 
 
 
 
II. Inne Ośrodki Wypoczynkowe: 
 
1.   Karpacz - DWR „Zgoda”; 
2.   Wieleń  - Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne „Trzy Jeziora”; 
3. Niechorze - Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Jantar SPA” i „Bursztyn”; 
4. Pobierowo - Ośrodek Wypoczynkowy „Pisz”; 
5. Łeba - „Lech Resort & SPA”; 
6. Bukowina Tatrzańska 4*- Pensjonat „Orlik Mountain Resort & SPA”; 
7. Lądek Zdrój  - Geovita;  *nowość !!! 
8. Sulęcin - Hotel Kormoran 4* Resort&SPA *nowość !!! 
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I. Cennik pobytów indywidualnych w obiektach Elbest Hotels 
 

KRYNICA ZDRÓJ  HOTEL KRYNICA **** 
ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica Zdrój 

www.hotelkrynica.eu , recepcja@hotelkrynica.euu  
tel. (18) 473 71 00, fax (18) 473 71 10 

 

w terminie: 18.01 – 01.03.2021r. 
- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 258 zł    56 zł+98 zł*=154,00 zł        80 zł+98 zł*= 178,00 zł 

 

w terminie: 01.03 – 25.06.2021r.  w terminie: 01.09 – 19.12.2021r. 
- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 183 zł    56 zł+23 zł*=79,00 zł        80 zł+ 23 zł*= 103,00 zł 

 

w terminie: 25.06 – 01.09.2021r. 
- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 223 zł    56 zł+63 zł*=119,00 zł        80 zł+63 zł*= 143,00 zł 

 różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 

 

Ważne: oferta nie dotyczy okresu Świąt Wielkanocnych (01.04-06.04.2021), długich weekendów (majowy: 

30.04-04.05.2021 i Boże Ciało: 02.06.-07.06.2021), okresu świąteczno-noworocznego (19.12.2021-10.01.2022).  
W podanych okresach obowiązują ceny i oferty tematyczne. 
Dodatkowe informacje: 

 dopłata do pokoju LUX za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 40% ceny  
za nocleg; 

 dopłata do apartamentu za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 50% ceny  
za nocleg; 

 dopłata do apartamentu LUX za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 60% ceny 
za nocleg; 

 dzieci do lat 12 (dzieci, które ukończyły 12 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu) – 50% ceny pobytu 
osoby dorosłej w pokoju 2-os. standard; w przypadku gdy w pokoju 2-osobowowym standard przebywa 1 osoba 
dorosła lub 1 osoba dorosła i 1 dziecko do lat 12, to cena za osobę dorosłą jest powiększona o 25%; cena dziecka 
przebywającego w pokoju o podwyższonym standardzie z jedną osobą dorosłą będzie liczona jak za osobę 
dorosłą w tym pokoju; 

 cena za osobę dorosłą w pokoju 1-os., to cena za osobę w pokoju 2-os. standard powiększona o 25%; 

 hotel nie akceptuje zwierząt; 

 możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżeczka dla dziecka; 

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: 
 - nocleg, wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja, nielimitowane korzystanie z basenu z hydromasażem, 
saun, jacuzzi, fitness club, bezprzewodowy Internet, parking. 
Wyposażenie: pokoje wyposażone w telefon, TV, radio, sejf, w większości pokoi balkon, łazienka 
(prysznic, suszarka do włosów, kosmetyki do pielęgnacji, ręczniki). 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 4,40 zł/doba/os. 
 
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 16:00, a kończy się 12:00    

 
 
 

http://www.hotelkrynica.eu/
mailto:recepcja@hotelkrynica.euu
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MIĘDZYZDROJE  HOTEL WOLIN *** 
ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje 

www.hotelwolin.pl recepcja@hotelwolin.pl 
tel. (91) 328 10 35, fax (91) 328 10 35 

 

w terminie: 18.01 – 04.04.2021r. 
w terminie: 24.10 – 19.12.2021r. 
- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 143,00 zł 50,00 zł 71,50 zł 

 

w terminie: 04.04 – 20.06.2021r. 
w terminie: 29.08 – 24.10.2021r. 
- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 155,00 zł 54,50 zł 77,50 zł 

 

w terminie: 20.06 – 29.08.2021r. 
- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 245,00 zł 56 zł+85 zł*=141,00 zł 80 zł+85 zł*= 165,00 zł 

 różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł 

 
Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
 

Ważne: oferta nie dotyczy okresu Świąt Wielkanocnych (01.04-06.04.2021), długich weekendów (majowy: 

30.04-04.05.2021 i Boże Ciało: 02.06.-07.06.2021), okresu świąteczno-noworocznego (19.12.2021-02.01.2022).  
W podanych okresach obowiązują ceny i oferty tematyczne.  
Dodatkowe informacje: 

 dopłata do pokoju LUX za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 30% ceny  
za nocleg; 

 hotel akceptuje zwierzęta-opłata 30,- zł/doba; 

 możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżeczka dla dziecka; 
 

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: 
 - nocleg, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, nielimitowane korzystanie z basenu, jacuzzi z wodą 
słodką i słoną, ze stołów do gry w bilard i tenisa stołowego, bezprzewodowy Internet, parking. 
Wyposażenie: pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, ręczniki, TV SAT, telefon, kosmetyki do pielęgnacji, 
bezprzewodowy dostęp do Internetu, balkon, leżaki do opalania i parawany plażowe do wyłącznej 
dyspozycji gości hotelowych. Hotel posiada pokoje dla osób niepełnosprawnych. 
 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2,30 zł/os./doba 
 
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 15:00, a kończy się 12:00. 

 
 
 
 
 
 

http://www.hotelwolin.pl/
mailto:recepcja@hotelwolin.pl
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MYCZKOWCE  HOTEL SOLINA SPA  *** 
Myczkowce k. Soliny, 38-623 Uherce Mineralne  

www.hotelsolina.eu recepcja@hotelsolina.eu 
tel. (13) 461 80 31, fax (13) 46 185 19 

 
w terminie: 18.01 – 15.03.2021r.;  
w terminie: 15.10 - 20.12.2021r.; 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 152 zł 53,50 zł 76,00 zł 

 
w terminie: 16.03 – 24.06.2021r.;  
w terminie: 30.08 - 14.10.2021r.; 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 165 zł 56 zł+5 zł*= 61,00 zł 80 zł+5 zł*= 85,00 zł 

 
w terminie: 25.06 – 29.08.2021r. 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 182 zł 56 zł+22 zł*= 78,00 zł 80 zł+22 zł*= 102,00 zł 

 różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł 

 
Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 

 
Ważne: oferta nie dotyczy okresu Świąt Wielkanocnych (01.04-06.04.2021), długich weekendów (majowy: 

30.04-04.05.2021 i Boże Ciało: 02.06.-07.06.2021, okresu świąteczno-noworocznego (20.12.2021-31.12.2021).  
 
W podanych okresach obowiązują ceny i oferty tematyczne.  
Dodatkowe informacje: 

 dopłata do pokoju LUX za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 25% ceny  
za nocleg; 

 dopłata do apartamentu za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 50% ceny  
za nocleg; 

 hotel nie akceptuje zwierząt; 

 możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka 20zł/doba;  

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: 
 - nocleg, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, nielimitowane korzystanie z jacuzzi, łaźni parowej, sauny 
fińskiej, sauny Infrared, basen z przeciwprądem (m-ce V-X), kije do Nordic Walking, sala fitness, 
nielimitowane korzystanie ze stołu do gry w tenisa stołowego, hotelowa strefa zabaw, bezprzewodowy 
Internet, parking. 
Wyposażenie pokoi: telewizor, telefon, suszarka do włosów, radio, lodówkę, łazienkę z pełnym węzłem 
sanitarnym i kosmetyki do pielęgnacji, ręczniki, indywidualnie regulowana klimatyzacja. 
 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 1,00 zł/doba/os. 
 
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 16:00, a kończy się 12:00.  

 

 

 
 
 

http://www.hotelsolina.eu/
mailto:recepcja@hotelsolina.eu
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KRASNOBRÓD CSiR KRASNOBRÓD  
ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród  

www.krasnobrod.biz.pl recepcja@krasnobrod.biz.pl  
tel. (84) 660 70 50, fax (84) 660 70 50 

 
w terminie: 01.01 – 01.06.2021r.;  w terminie: 30.09 - 31.12.2021r.; 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 92 zł 32,00 zł 46,00 

 
w terminie: 01.06 – 30.09.2021r. 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 97 zł 34,00 zł 48,50 zł 

 
Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 

Ważne: oferta nie dotyczy okresu Świąt Wielkanocnych (01.04-06.04.2021), długich weekendów (majowy: 

30.04-04.05.2021 i Boże Ciało: 02.06.-07.06.2021).  
W podanych okresach obowiązują ceny i oferty tematyczne.  
Dodatkowe informacje: 

 dopłata do apartamentu za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 30% ceny  
za nocleg; 

 hotel akceptuje zwierzęta – opłata 10 zł/1 doba; 

 nie ma możliwości wypożyczenia łóżeczka dla dziecka; 

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: 
 - nocleg, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, możliwość korzystania z dwóch basenów odkrytych  
w okresie letnim, boisk sportowych, kortu tenisowego, stołu do gry w bilard, miejsca na grilla lub ognisko, 
bezprzewodowego Internetu, parkingu. 
Wyposażenie: pokoje wyposażone w: łazienkę, TV, telefon, Internet; 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2,50 zł/doba/os. 
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 14.00, a kończy się 10.00. 

 
 

BEŁCHATÓW   HOTEL SPORT*** 
ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów 

www.sporthotel.com.pl, recepcja@sporthotel.pl 
tel. (44) 733 81 00, fax (44) 733 81 33 

 
w terminie: 01.01 – 30.06.2021r.;  w terminie: 31.08 - 31.12.2021r.; 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 135,00 zł 47,50 zł 67,50 zł 

 
w terminie: 30.06 – 31.08.2021r. 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 lat w pokoju 2 osobowym standardowym: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 130,00 zł 45,50 zł 65,00 zł 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 

http://www.krasnobrod.biz.pl/
mailto:recepcja@hotelenergetyk.eu
http://www.sporthotel.com.pl/
mailto:recepcja@sporthotel.pl
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Dodatkowe informacje: 
 dopłata do pokoju LUX za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 20% ceny za nocleg; 

 dopłata do apartamentu za osobę dorosłą, to cena za osobę dorosłą w pokoju 2-os. powiększona o 30% ceny za nocleg; 

 hotel przyjmuje zwierzęta – opłata 30zł/1 doba; 

 możliwość bezpłatnego wypożyczenia łóżeczka dla dziecka; 

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: nocleg, wyżywienie: śniadania i 
obiadokolacje, możliwość korzystania z bezprzewodowego Internetu, parking.  
Wyposażenie: hotel dysponuje pokojami wyposażonymi w: łazienkę z prysznicem (z wyjątkiem 
apartamentów, które są wyposażone w wanny), TV – SAT, telefon, lodówka, kosmetyki do pielęgnacji, 
dostęp do bezprzewodowego Internetu. 
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 14:00, a kończy się 12:00. 
 

Dodatkowe informacje dotyczące pobytów indywidualnych w obiektach Elbest Hotels: 
Posiłki: Forma podania posiłków (serwowana/bufetowa) będzie uzależniona od obowiązujących w czasie 
pobytu obostrzeń epidemicznych, jak również liczby osób przebywających w danym czasie na pobycie. 
 

I. Zniżki dla dzieci: 

1.Dzieci do lat 4 (dzieci, które ukończyły 4 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu) – pobyt wliczony w cenę 

pobytu osób dorosłych ( z wyżywieniem, bez oddzielnego miejsca noclegowego); 

2.Dzieci do lat 12 (dzieci, które ukończyły 12 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu): 

 50% ceny pobytu osoby dorosłej w pokoju 2 osobowym standard (nocleg na rozkładanym 
łóżku/sofie/kanapie); 

 cena za pobyt dziecka przebywającego w pokoju o podwyższonym standardzie z jedną osobą dorosłą będzie 
liczona jak za osobę dorosłą w tym pokoju; 

3. Dzieci powyżej 12 lat – odpłatność jak za osobę dorosłą. 

4. Możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na gastronomię, napoje i alkohole, SPA oraz rekreację z kuponem 
rabatowym wydawanym przez pracownika recepcji (poziom rabatu uzależniony jest od obiektu). 

II. Dodatkowe dopłaty do pokoi: 

1. Jeśli z treści oferty nie wynika inaczej, to cena dotyczy 1 osoby dorosłej w pokoju 2-os. standard. 

2. W przypadku, gdy w pokoju 2 – os. standard przebywa 1 osoba dorosła lub 1 osoba dorosła i dziecko do lat 12, to 

cena za osobę dorosłą jest powiększona o 25% ceny za nocleg. Pobyt dziecka wyliczany zgodnie z ogólnymi 

zasadami. 

3. Cena za osobę dorosłą w pokoju 1-os., to cena za osobę dorosłą w pokoju 2 os. standard powiększona o 25% 

ceny za nocleg (nie dotyczy CSiR Krasnobród); 

4. Dopłata do pokoju o podwyższonym standardzie, tj. pok. 2-os. LUX lub apartamentu dotyczy tylko 2 osób 

dorosłych, pobyt dzieci do lat 4 i 12, liczony będzie na ogólnych zasadach. Natomiast cena pobytu osób dorosłych 

na dostawce, tj. rozkładanej sofie/kanapie/dostawianym łóżku hotelowym będzie pomniejszona o 10% od ceny 

noclegu osoby dorosłej w pokoju 2-os. standard. 

5. Cena pobytu osób dorosłych w pokoju 2-os. na dostawianym łóżku będzie pomniejszona o 12%  

od ceny noclegu osoby dorosłej w pokoju 2-os. standard. 

III. Pozostałe informacje: 

1. W przypadku pojawienia się specjalnej oferty sezonowej dla pracowników PGE  np. w formie newslettera, bardziej 
preferencyjnej niż w powyższym cenniku, będzie obowiązywała  cena  atrakcyjniejsza. 
2. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w trakcie jego trwania. Koszt pobytu będzie wyliczany z oferty, z której 
obecnie Goście korzystają. Skrócenie pobytu w trakcie jego trwania będzie wiązało się z obciążeniem uczestnika za 
niewykorzystane doby. 
 
IV. Dodatkowe rabaty:  
Program lojalnościowy pod postacią KUPONU RABATOWEGO. 

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dodatkowych rabatów przysługujących na poszczególne usługi są 
pracownicy, emeryci, renciści Grupy PGE, jak również członkowie najbliższej rodziny. 
 
Funkcjonowanie kuponów: 

-kupon wydawany jest przez pracownika recepcji podczas meldowania; 
-warunkiem skorzystania z rabatów jest pobyt w obiekcie z min. 1 noclegiem; 
-osobie upoważnionej jest wydawany 1 kupon zniżkowy, który obowiązuje podczas trwania pobytu (w ramach tego 
kuponu ze zniżek może również korzystać rodzina); 
-w przypadku chęci skorzystania z dodatkowych rabatów, kupon należy okazać przed dokonaniem zakupu w miejscu 
świadczonej usługi na SPA czy wypożyczalni sprzętu, 
-rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 
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  GASTRONOMIA 
NAPOJE I 

ALKOHOLE 
SPA REKREACJA 

Hotel Krynica**** 10% 10% 10% x 

Hotel Wolin*** 10% 10% 10% x 

Hotel Sport*** 5% 10% x 20% kręgielnia 

Hotel Solina*** 10% 10% 15% 15% 

Krasnobród 10% x x 10% 

 
II. Cennik pobytów indywidualnych w innych ośrodkach 

wypoczynkowych: 
 

KARPACZ  DWR ZGODA 
ul. Pusta 2, 58-540 Karpacz 

e-mail: rezerwacje@zgoda.karpacz.pl ; tel. 693-128-361 
SEZON WYSOKI:  
01.01.-28.02.2021; 01.04.-05.04.2021; 30.04.-04.05.2021; 26.06.-19.09.2021; 11-15.11.2021; 
23.12.2021-03.01.2022 

Lp. Wyszczególnienie  Koszt 100% 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os.  

w rodzinie do 2100zł        
(35%) 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os.  

w rodzinie powyżej 2100 
zł (50%) 

    hotel motel hotel motel hotel motel 

1. 
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 
osoba dorosła 

125 zł 105 zł 44,00 zł 37,00zł 62,50 zł 52,50zł 

2. 
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 
dostawka dla os. dorosłej i dziecka pow. 
12 lat 

110 zł 100 zł 38,50 zł 35,00 zł 55,00 zł 50,00 zł 

3. 
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 
dostawka dla dziecka 4-12 lat  

77 zł 67 zł 27,00 zł 23,50 zł 38,50 zł 33,50zł 

SEZON NISKI:  
      01.03.-31.03.2021; 06.04-29.04.2021; 05.05-25.06.2021; 20.09-10.11.2021; 16.11-22.12.2021; 

Lp. Wyszczególnienie Koszt 100% 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os. w 

rodzinie do 2100zł         
(35%) 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os. w 

rodzinie powyżej 2100 zł 
(50%) 

    hotel motel hotel motel hotel motel 

1. 
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 
osoba dorosła 

110 zł 100 zł 38,50 zł 35,00 zł 55,00 zł 50,00 zł 

2. 
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 
dostawka dla os. dorosłej i dziecka pow. 
12 lat 

100 zł 90 zł 35,00 zł 31,50 zł 50,00 zł 45,00 zł 

3. 
nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją – 
dostawka dla dziecka 4-12 lat  

72 zł 60 zł 25,00 zł 21,00 zł 36,00 zł 30,00 zł 

 
 przy rezerwacji pokoju 1 osobowego obowiązuje dopłata 30% wartości noclegu za dobę; 

 dzieci powyżej 12 lat śpiące w osobnym pokoju płacą 100% odpłatności (nie jak za dostawkę); 

 cena za dostawkę  powyżej 12 lat obowiązuje przy pobycie 2 osób pełnopłatnych  w pokoju; 

 dzieci do lat 4 śpiące z rodzicami  bezpłatnie. 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku (jeżeli do terminu 
wyjazdu jest więcej niż 7 dni). W przypadku rezerwacji pobytu z terminem wyjazdu krótszym  
niż 7 dni, potwierdzenie powinno być dokonane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 h –  
w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. 
Zakwaterowanie: w hotelu lub motelu w zależności od możliwości obiektu w danym terminie i rezerwacji 
osoby uprawnionej;  

 rezerwacje przyjmowane są w godzinach od 9:00 do 19:00; 

mailto:rezerwacje@zgoda.karpacz.pl
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 w wybranych okresach (Święta Wielkanocne, Długi Weekend Majowy, Boże Ciało, Weekend 
Listopadowy, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester) możliwa jest rezerwacja wyłącznie pakietów 
tematycznych, dla których obowiązuje odrębna oferta cenowa – konieczność dopłaty w Ośrodku; 

 Doba hotelowa: rozpoczyna się od 15 00 a kończy się 11 00  w dniu wyjazdu; 

 Możliwość pobytu ze zwierzętami (zakwaterowanie wyłącznie w motelu)-opłata jednorazowa 35,00 zł. 
Wyżywienie: śniadanie 8 00 -10 00 , obiadokolacja 17 00 -19 00   W przypadku małej liczby Gości (poniżej 10 
osób) obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu podawania śniadań z bufetu na serwowany. 
dla Gości bezpłatnie: bilard; sauna, jacuzzi (w godzinach 16:00-19:00); parking; 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2,40 zł/osoba. 
 

WIELEŃ - CENTRUM WYPOCZYNKOWO-KONFERENCYJNE TRZY JEZIORA  
tel.  785 996 601 lub 65 54 99 095 

e-mail: recepcja@trzyjeziora.com.pl   

SEZON WYSOKI: /21.06-31.08.2021 r./: 
   

L.p.   Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy 
dochodzie na  

1 os. w rodzinie do 
2100,- zł    (35%) 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os.         
w rodzinie powyżej 

2100,- zł (50%) 

1. 

D
O

M
E

K
 Nocleg +całodniowe wyżywienie**-osoby 

dorosłe i dzieci pow. 12 lat 
160 zł 56,00 zł 80,00 zł 

2. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie**-   dla 
jednej osoby dorosłej  

179 zł 56 zł+19 zł*= 75,00 zł 80 zł+19 zł*= 99,00 zł 

3. 

P
O

K
Ó

J
  

S
T

A
N

D
A

R
D

 

Nocleg +całodniowe wyżywienie** -osoby 
dorosłe i dzieci pow. 12 lat 

160 zł 56,00 zł 80,00 zł 

4. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie **-  dla 
jednej osoby dorosłej  

179 zł 56 zł+19 zł*= 75,00 zł 80 zł+19 zł*= 99,00 zł 

5. 

P
O

K
Ó

J
  

P
R

E
M

IU
M

 

Nocleg +całodniowe wyżywienie**-osoby 
dorosłe i dzieci pow. 12 lat 

170 zł 56 zł+10 zł*= 66,00 zł 80 zł+10 zł*= 90,00 zł 

6. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie**-  dla 
jednej osoby dorosłej  

190 zł 56 zł+30 zł*= 86,00 zł 80 zł+30 zł*= 110,00 zł 

7. 

P
O

K
Ó

J
  

R
O

D
Z

IN
N

Y
 

Nocleg +całodniowe wyżywienie**-   dla 
dwóch osób dorosłych  

160 zł 56,00 zł 80,00 zł 

8. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie**-osoby 
dorosłe i dzieci pow. 12 lat  przy 
zakwaterowaniu min. 3 os. 

140 zł 49,00 zł 70,00 zł 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 

SEZON NISKI: /06.04-20.06.2021 r.; 01.09-23.12.2021 r./: 

L.p.   Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os.  

w rodzinie do  2100,- 
zł   (35%) 

Odpłatność przy 
dochodzie na 1 os.  
w rodzinie powyżej 

2100,- zł (50%) 

1. 

D
O

M
E

K
 Nocleg +całodniowe wyżywienie**-osoby 

dorosłe i dzieci pow. 12 lat 
145 zł 51,00 zł 72,50 zł 

2. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie**-dla 
jednej osoby dorosłej  

160 zł 56,00 zł 80,00 zł 

3. 

P
O

K
Ó

J
  

S
T

A
N

D
A

R
D

 

Nocleg +całodniowe wyżywienie**- 
osoby dorosłe i dzieci pow. 12 lat 

140 zł 49,00 zł 70,00 zł 

4. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie **-dla 
jednej osoby dorosłej  

160 zł 56,00 zł 80,00 zł 

5. 

P
O

K
Ó

J
  

P
R

E
M

IU
M

 

Nocleg +całodniowe wyżywienie**-osoby 
dorosłe i dzieci pow. 12 lat 

150 zł 52,50 zł 75,00 zł 

6. 
Nocleg +całodniowe wyżywienie**-dla 
jednej osoby dorosłej  

170 zł 56 zł+10 zł*= 66,00 zł 80 zł+10 zł*= 90,00 zł 

7. 

P
O

K
Ó

J
  

R
O

D
Z

IN
N

Y
 

Nocleg +całodniowe wyżywienie**-osoby 
dorosłe i dzieci pow. 12 lat  przy 
zakwaterowaniu min. 3 os. 

130 zł 45,50 zł 65,00 zł 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 

** dwa posiłki (śniadanie, obiadokolacja) 

 

mailto:recepcja@trzyjeziora.com.pl
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Dodatkowe informacje: 

 dzieci do lat 3 bez dodatkowych świadczeń – bezpłatnie; 
 dzieci w wieku od 3 do 7 lat mogą korzystać z pobytów zmniejszonych o 50% wartości (np. ½ wyżywienia lub 

wspólnego spania); 

 dzieci w wieku 8-12 lat płacą 80% ceny osoby dorosłej; 

 istnieje możliwość pobytu ze zwierzętami – opłata 20,00 zł za dobę; 

 wi-fi – nieodpłatnie; 

 doba rozpoczyna się o godz. 16:00 a kończy o godz. 11:00; 

 pobyty rozpoczynają się obiadokolacją w dniu przyjazdu a kończą się śniadaniem w dniu wyjazdu; 

 nielimitowane korzystanie z animacji, gier, zabaw, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie ośrodka; 

 wjazd samochodem pod domek letniskowy – 10,00 zł za dobę; 

 parking hotelowy nieodpłatnie; 

 możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego z rabatem 50% na podstawie wydanego przez recepcję karnetu; 

 możliwość korzystania z kręgielni, bilardu – za dodatkową opłatą – karnet na 50% zniżki; 

 recepcja czynna całą dobę. 
 
Dodatkowo płatne w recepcji: opłata klimatyczna ok. 1,50 zł/doba/os. 

 
 

NIECHORZE OWR JANTAR SPA I BURSZTYN 
Al. Bursztynowa 31, 72 – 350 Niechorze 

jantar@wp.pl, info@jantar-spa.pl, www.niechorze.jantar.ta.pl 
tel. (91) 38 63 359, fax (91) 38 47 903 

 
w terminie: 06.03 – 17.04.2021r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju ekonomicznym2 os. 

125,00 zł 44,00 zł 62,50 zł 

2. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju Komfort 2 os. 

140,00 zł 49,00 zł 70,00 zł 

 
w terminie: 17.04 – 29.05.2021r. oraz 25.09.-14.11.2021r.  

Lp. Wyszczególnienie Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju ekonomicznym 2 os. 

140,00 zł 49,00 zł 70,00 zł 

2. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju Komfort 2 os. 

150,00 zł 52,50 zł 75,00 zł 

 
w terminie: 29.05 – 26.06.2021r. oraz 28.08.-25.09.2021 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju ekonomicznym 2 os. 

150,00 zł 52,50 zł 75,00 zł 

2. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju Komfort 2 os. 

170,00 zł 56zł+10zł=66,00zł* 80zł+10zł=90,00zł* 

 
w terminie: 26.06 – 28.08.2021r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w pokoju ekonomicznym 2 os. 

180,00 zł 56zł+20zł=76,00zł* 80zł+20zł=100,00zł* 

2. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w pokoju Komfort 2 os. 

200,00 zł 56zł+40zł=96,00zł* 80zł+40zł=120,00zł* 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
Zniżki dla dzieci:  

 dziecko do lat 3, bez dostawki – bezpłatnie; 

mailto:jantar@wp.pl
mailto:info@jantar-spa.pl
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 dziecko od 3 lat do 7 lat dostawka (tylko w pokoju Komfort) z połówką wyżywienia – 50% ceny; 

 dziecko od 7 lat do 12 lat dostawka (tylko w pokoju Komfort) z połówką wyżywienia – 80% ceny; 

 dostawka (tylko w pokoju Komfort) z pełnym wyżywieniem – 90% ceny; 

 opłata za łóżeczko – 15 z/doba. 
Dopłaty do pobytów świątecznych: 

-dopłata do Świąt Wielkanocnych  (2 dni – 04 i 05.04.2021r.) – bogate świąteczne menu w formie bufetu, słodkie 
popołudnie, tradycyjne malowanie pisanek, szukanie zająca, wieczorek taneczny -200 zł/osoba dorosła; 

-dopłata do Weekendu Majowego (2 dni – 01 i 03.05.2021r.) – 1-majowa biesiada grillowa, 3-go maja wieczorek 
taneczny ze słodkim poczęstunkiem - 120 zł/osoba dorosła  (nie dotyczy pobytów 7-dniowych i dłuższych). 
 

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: 
- parking monitorowany (ilość miejsc ograniczona, wymagana rezerwacja), - nielimitowane korzystanie z kompleksu 
basenowego składającego się z: basenu krytego, basenu solankowego, jacuzzi, kaskad wodnych, -korzystanie z sali 
fitness, -Internetu bezprzewodowego, -korzystanie z tenisa stołowego, bilarda, kijów do Nordic Walking;  
 

Wyposażenie: wszystkie pokoje z łazienkami i prysznicem, dwa ręczniki  (mały i kąpielowy), telewizor, Wi-Fi, 

lodówka, telefon, sprzęt plażowy (leżak, parawan, torba plażowa).  
 

Posiłki: śniadanie i kolacja w formie bufetu, trzydaniowy obiad serwowany do stołu (3 posiłki),  
a w terminie od 03.07. – 28.08.2021r. śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu (2 posiłki). Dodatkowo raz  

w tygodniu, od maja do końca września, grill z kuchnią regionalną lub wieczorek taneczny przy muzyce na żywo  
z lampką wina i  ciastem. 
 
Pobyt ze zwierzętami – w miarę dostępności pokoi. Opłata za psa do 5 kg – 25 zł/doba. Zakwaterowanie w części 

obiektu bez windy. 
Doba hotelowa: rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu (przy całodziennym wyżywieniu obiadem, który 

serwowany jest od godz. 13:00 do 14:30, a przy dwóch posiłkach doba rozpoczyna się obiadokolacją)  i kończy się  
o godz. 10:00, po śniadaniu, 
 
Za dodatkową opłatą: zabiegi lecznicze i kosmetyczne, wypożyczenie rowerów i szlafroków, opłata 
klimatyczna ok. 2,00 zł os/doba. 

 
 

POBIEROWO  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PISZ 
ul. Piastowska 5, 72 – 346 Pobierowo 

pensjonatpisz@pobierowo.pl, www.pisz.pobierowo.pl  
tel. 91 38 64 472,  kom. 607 214 871 

 
w terminie: 20.06 – 31.08.2021r. 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w pokoju 2 os. 

177,00 zł 56zł+ 17zł=73,00zł* 80zł+ 17zł=97,00zł* 

 
poza sezonem 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (3 posiłki) 
w pokoju 2 os. 

130,00 zł 45,50 zł 65,00 zł 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
Zniżki dla dzieci:  

 dzieci do lat 10 – w sezonie 88,- zł; poza sezonem 65,- zł; 

 dzieci do lat 3 – bezpłatnie; 
 

W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: basen kryty, bilard, ping-pong, kort tenisowy, 
plac zabaw, sauna, siłownia, piłkarzyki, parking, bezprzewodowy Internet, rowery, 
Wyposażenie:  większość pokoi z balkonami,  ręczniki kąpielowe wymieniane wyłącznie na życzenie gości.  

Parawany, leżaki, szklanki, czajniki elektryczne, łóżeczka turystyczne są bezpłatnie dostępne w recepcji. 
 

mailto:pensjonatpisz@pobierowo.pl
http://www.pisz.pobierowo.pl/
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Posiłki: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego 8:30-10.30, pomiędzy 14:00 a 16:00 wydawana jest zupa dla dzieci, 

obiadokolacja 17:00 – 19:00 (obiad z 2 dań wraz z deserem serwowany do stolika), kolacja grillowa 20:30 połączona  
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek 20:30. 
  W okresie pozasezonowym do dyspozycji gości są 3 posiłki (śniadanie, obiad, kolacja). 
 
Dwa razy w tygodniu (środa oraz sobota) organizowane są imprezy taneczne na wolnym powietrzu połączone  
z degustacją potraw z grilla.  
 
Przez cały dzień w barze letnim dostępna jest bezpłatnie kawa i herbata (w termosach) oraz swojski smalec  
i ogórki małosolne. 

 
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego. 

Ośrodek nie oferuje możliwości pobytu ze zwierzętami. W przypadku pobytu ze zwierzętami za każdą dobę naliczana 
będzie opłata w wysokości 25 zł. 
 
Dodatkowo płatne: opłata klimatyczna ok. 2,00zł/doba/os oraz zabiegi odnowy biologicznej. 

 
ŁEBA   LECH RESORT & SPA 
ul. Brzozowa 18, 84 – 360 Łeba 

rezerwacje@lechresortspa.pl 
tel. 598 661 342, 664 226 845 

 
poza sezonem średnim i sezonem wysokim 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w budynku Monsun, Zefir, Pasat 

160,00 zł 56,00 zł 80,00 zł 

 
w terminie: 18.04. – 26.06.2021 oraz 28.08– 25.09.2021  (sezon średni)  

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w budynku Monsun, Zefir, Pasat 

178,00 zł 56zł+18zł=74zł* 80zł+18zł=98zł* 

 
w terminie: 27.06. – 27.08.2021  (sezon wysoki) 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w budynku Monsun, Zefir, Pasat 

205,00 zł 56zł+45zł=101zł* 80zł+45zł=125zł* 

 
 
w terminie: 27.06. – 27.08.2021  ( sezon wysoki)  DOMKI BRDA 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku BRDA dla min. 4 osób 

187,00 zł 56zł+27zł=83zł* 80zł+27zł=107zł* 

2. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku BRDA dla 6 os. 

157,00 zł 55,00 zł 78,50 zł 

 
 
w terminie: 18.04. – 26.06.2021 i 28.08-25.09.2021  ( sezon średni)  DOMKI BRDA 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku BRDA dla min. 4 osób 

164,00 zł 56zł+4zł=60zł* 80zł+4zł=84zł* 

2. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku BRDA dla 6 os. 

140,00 zł 49,00 zł 70,00 zł 
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w terminie: 27.06. – 27.08.2021  (sezon wysoki) –  DOMKI MIKOŁAJKI 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku MIKOŁAJKI dla 2 os. 
(część prawa) lub 3 os.(część lewa) 

176,00 zł 56zł+16zł=72zł* 80zł+16zł=96zł* 

2. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku MIKOŁAJKI dla 4 os. – 
część lewa 

168,00 zł 56zł+8zł=64zł* 80zł+8zł=88zł* 

                                                                                                                                                                                                                                       
w terminie: 18.04-26.06.2021  i 28.08-25.09.2021  (sezon średni) –  DOMKI MIKOŁAJKI 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku MIKOŁAJKI dla 2 os. 
(część prawa) lub 3 os.(część lewa) 

167,00 zł 56zł+7zł=63zł* 80zł+7zł=87zł* 

2. 
Nocleg + wyżywienie (2 posiłki) 
w domku MIKOŁAJKI dla 4 os. – 
część lewa 

 
153,00 zł 

53,50 zł 76,50 zł 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 

 
Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
 
Zniżki dla dzieci:  

 dzieci do lat 3 – w pokoju z dwiema pełnopłatnymi osobami bez zapewnienia miejsca do spania i wyżywienia: 
pobierana jest opłata stała za media: 140 zł – opłata jednorazowa przy pobycie do 7 dni, 280 zł – powyżej 7 dni. 

 dzieci w wieku 4 – 10 lat – ½ wyżywienia; 
 
W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: nocleg w budynku Monsun, Zefir lub Pasat 

(pokoje 1-, 2-, 3 osobowe) lub w domkach campingowych typu Brda (4-6 osobowe) lub Mikołajki jedno lub 
dwurodzinne – 2 i 3 osobowe), wyżywienie, basen z podgrzewaną wodą i brodzikiem dla dzieci. Przy basenie leżaki 
do opalania (bezpłatnie), program animacyjny – podczas sezonu, korzystanie z infrastruktury sportowej, Internet,  
tenis stołowy, wypożyczenie grilla. 
Wyposażenie pokoi: telewizor, chłodziarka, czajnik elektryczny, zestaw plażowy, sejf pokojowy (płatny) oraz łazienka  

z prysznicem i suszarką do włosów oraz ręcznikiem (1szt. na osobę). 
 
Posiłki: śniadania i obiadokolacje w formie bufetu szwedzkiego (w terminach poza sezonem wysokim,  z minimum 20 

osób korzystających z oferty). Przy mniejszej liczbie osób posiłki będą serwowane. Napoje gazowane do 
obiadokolacji płatne dodatkowo. 
 
Pobyt ze zwierzętami – wyłącznie w domkach lub na parterze w budynku Zefir. Opłata za psa/kota 25 zł/doba,  
Doba hotelowa: rozpoczyna się od 17:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10:00 dnia następnego. 

Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją, a kończą śniadaniem. 
 

Za dodatkową opłatą: wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów, Centrum MediSPA z zabiegami, parking – 

10zł/doba, opłata klimatyczna; możliwość wypożyczenia łóżeczka –dziecięcego z pościelą – 20 zł/doba; sejf pokojowy 
płatny za 7 dni – 50zł   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

 

BUKOWINA TATRZAŃSKA  PENSJONAT ORLIK***  
ul. Tatrzańska 24a, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

kontakt@pensjonatorlik.pl 
tel. 18 546 13 82, kom. 508 636 608 

w terminie: 03.01. – 28.02.2021 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic 2 os. 

211,00 zł 56zł+51zł =107zł* 80zł+51zł=131zł* 

2. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic  plus 2 os. 

230,00 zł 56zł+70zł =126zł* 80zł+70zł=150zł* 

3. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju Lux 2 os. 

249,00 zł 56zł+89zł =145zł* 80zł+89zł=169zł* 

4. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju deLux 2 os. 

277,50 zł 56zł+117,50zł = 173,50zł* 80zł+117,50zł=197,50zł* 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 

w terminie: 01.03. – 14.03.2021 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic 2 os. 

150,00 zł 52,50 zł 75,00 zł 

2. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic  plus 2 os. 

167,00 zł 56zł+ 7zł =63zł* 80zł+ 7zł=87zł* 

3. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju Lux 2 os. 

184,00 zł 56zł+24zł =80zł* 80zł+24zł=104zł* 

4. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju deLux 2 os. 

210,00 zł 56zł+50zł = 106zł* 80zł+50zł=130zł* 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 

w terminie: 14.03. – 25.06.2021 oraz 15.09. – 19.12.2021 z wyłączeniem długich weekendów i świąt 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic 2 os. 

133,50 zł 47,00 zł 67,00 zł 

2. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic  plus 2 os. 

150,00 zł 52,50 zł 75,00 zł 

3. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju Lux 2 os. 

167,00 zł 56zł+ 7zł =63zł* 80zł+ 7zł=87zł* 

4. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju deLux 2 os. 

184,00 zł 56zł+24zł =80zł* 80zł+24zł=104zł* 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 

w terminie: 26.06. – 15.09.2021r. 

- osoby dorosłe i dzieci powyżej 10 lat: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic 2 os. 

142,00 zł 49,50 zł 71,00 zł 

2. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju classic  plus 2 os. 

159,00 zł 55,50zł 79,50 zł 

3. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju Lux 2 os. 

176,00 zł 56zł+16zł =72zł* 80zł+16zł=96zł* 

4. 
Nocleg + ( 2 posiłki) 
w pokoju deLux 2 os. 

193,00 zł 56zł+33zł =89zł* 80zł+33zł=113zł* 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
Zniżki dla dzieci:  

 dzieci do lat 3  - pobyt gratis; 

 w przypadku dwójki dzieci do lat 3 – jedno gratis, drugie 20% zniżki; 

 dzieci od 3 lat do 10 lat – 20% zniżki (przy 2 osobach pełnopłatnych); 

mailto:kontakt@pensjonatorlik.pl
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W cenę osobodnia wliczone jest: 
Karta tatrzańska ze zniżkami na wiele atrakcji na terenie całego Podhala, zniżki do Termy Bukowina, Termy Bania  

w Białce Tatrzańskiej, Termy Chochołowskie oraz Gorący Potok w Szaflarach  (wejście bez kolejki), wejście do 
Orlikowej Strefy SPA, Ruska Bania (beczka z ciepłą wodą) – zapisy w Recepcji, sala kominkowa z bilardem  
i piłkarzykami.   
W wakacje i ferie w wybranym dniu organizowane są animacje dla dzieci. Dostęp do Internetu, monitorowany parking 
zewnętrzny oraz podziemny – wcześniejsza rezerwacja, narciarnia, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, opłata 
klimatyczna. Bezpłatne ski-busy do stacji narciarskich, zniżki do wypożyczalni sprzętu (rhSport), zniżki na wybrane 
wyciągi narciarskie. 
Posiłki: śniadania w formie bufetu i obiadokolacje (serwowane od godz. 15:00 do 19:00, poza sezonem przy 

obłożeniu obiektu min.20%). W wakacje w wybrany dzień ognisko z pieczeniem kiełbasek, w ferie zimowe w wybrany 
dzień wieczorek góralski z kapelą i regionalnym poczęstunkiem. 
Doba hotelowa: rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. 
Za dodatkową opłatą:  możliwość wykupienia łóżeczka dla dziecka (z pościelą) w cenie 20zł/doba. W ferie w każdy 

wtorek możliwość zapisu na przejażdżkę saniami lub wozem oraz ognisko w Orlikowej Chacie (koszt 50zł/os. dorosła, 
40zł/dzieci). 
 

   CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI GEOVITA W  LĄDKU -ZDROJU 
ul. Graniczna 14, 57-540 Lądek-Zdrój 

ladek@geovita.pl; www.geovita.pl  
tel. 74 814 64 11, 695 377 714 

 
Lądek Zdrój leży w Kotlinie Kłodzkiej niedaleko Stronia Śląskiego, Złotego Stoku i Kłodzka, w sercu Gór Złotych, co 
sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu (w okolicy znajdują się stacje narciarskie: Czarna Góra, Kamienica, Bielice). 
Atrakcje Lądka to: Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych, Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech, Arboretum, Jaskinia 
Radochowska. Ośrodek Geovita oferuje bogatą gamę zabiegów odnowy biologicznej oraz zaplecze rekreacyjno-
sportowe. W ośrodku można leczyć m.in. choroby reumatyczne, choroby narządów ruchu, układu trawiennego.  

 
SEZON WYSOKI: styczeń, luty, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + ( 2 posiłki)- osoba 
dorosła 
 

130,00 zł 45,50 zł 65,00 zł 

2. 
Nocleg + ( 2 posiłki) – dziecko 4-
12 lat 

80,00 zł 28,00 zł 40,00 zł 

 
SEZON NISKI: marzec, kwiecień, październik, listopad 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + ( 2 posiłki)- osoba 
dorosła 
 

120,00 zł 42,00 zł 60,00 zł 

2. 
Nocleg + ( 2 posiłki) – dziecko 4-
12 lat 

74,00 zł 26,00 zł 37,00 zł 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
Zniżki dla dzieci:  

 dzieci do lat 4  bez świadczeń - gratis; 

 zniżki dla dzieci między 4-12 rokiem życia na dostawce lub wspólnym spaniu (ceny jak wyżej). 
W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: nocleg w pokojach 1-, 2-, osobowych, 

wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, bezpłatny parking, bezprzewodowy Internet, tenis stołowy, bilard, kort 
tenisowy, boiska sportowe. 
Wyposażenie pokoi: TV, ręcznik duży i mały, telefon, prywatna łazienka, suszarka do włosów, czajnik 

bezprzewodowy, szklanki, woda mineralna na powitanie. Większość pokoi posiada również balkon. 
Doba hotelowa: rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu. 
Za dodatkową opłatą:  sauna (40zł przy dwóch osobach, każda kolejna 10 zł za godzinę), opłata klimatyczna. 

Dopłata do zakwaterowania w apartamencie 20zł/doba. Zwierzęta domowe za opłatą 40zł/doba.  
Możliwość skorzystania z bazy zabiegowej ( poniżej ceny niektórych zabiegów): 
-Hydroterapia (kąpiel perełkowa – 30zł, masaż podwodny całego ciała – 45zł, masaż podwodny częściowy – 25zł, masaż wirowy 

rąk – 15 zł, masaż wirowy stóp 15 zł); 

-Termoterapia (okłady borowinowe całego kręgosłupa: dwa plastry – 30zł, jeden plaster – 20zł.); 
-Masaże lecznicze (masaż całego ciała – 120zł, masaż kręgosłupa – 40zł, masaż barków i kręgów szyjnych – 30zł, masaż 

kręgosłupa aquavibron – 25zł, materac masujący – 10zł, fotel masujący – 15zł, masaż limfatyczny mechaniczny – 15 zł. 

-Fizjoterapia ( Magnetronik, Interdyn, Ultradźwięki, Jonoforeza, Galwanizacja, Laseroterapia – wszystko po 15 zł). 

 

Nowość
!! 

mailto:ladek@geovita.pl
http://www.geovita.pl/
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SULĘCIN HOTEL KORMORAN RESORT &SPA 4* 
ul. Daszyńskiego 57, 69-200 Sulęcin 

recepcja@kormoran.tv 
tel. 790 290 117, 95 755 26 28 

 

Hotel Kormoran Resort & SPA położony jest na obrzeżach miasta Sulęcin, w odległości 40km od Gorzowa 
Wielkopolskiego. Na obszarze 80 hektarów, pośród akwenów wodnych rzeki Postomii do dyspozycji Gości są: trzy 
łowiska dla wędkarzy, plaża z kąpieliskiem i molo, podświetlana fontanna.   
Obiekt dysponuje 250 miejscami noclegowymi w okresie letnim oraz 120 w okresie zimowym. Bazę noclegową 
stanowią budynki hotelowe oraz komfortowo urządzone domki. 
 Poniżej przykładowe ceny przy pobycie w hotelu oraz domkach, cena obowiązuje przy zakwaterowaniu wskazanej 
ilości osób dla danego rodzaju domku lub pokoju w budynku hotelowym.  
 
w terminie: 01.01. – 31.03.2021 oraz 01.11.-31.12.2021r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + (2 posiłki) 
w domku Comfort Plus typu Suite 
4 os. 

155,00 zł 54,50zł 77,50 zł 

2. 
Nocleg + (2 posiłki) w pokoju 
Standard room  2 os.w Hotelu 

180,00 zł 56zł+20zł =76,00zł* 80zł+20zł=100,00zł* 

3. 
Nocleg + (2 posiłki)  
w Apartamencie typu Duplex 
2os.w Hotelu 

189,50 zł 56zł+29,50zł =85,50zł* 80zł+29,50zł=109,50zł* 

4. 
Nocleg + (2 posiłki)  
w Apartamencie typu Duplex 
4os.w Hotelu 

149,00 zł 72,00zł 74,50zł 

 

w terminie: 01.04. – 04.07.2021r.  oraz 26.08.-31.10.2020r.- osoby dorosłe  

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + (2 posiłki) 
w domku Lux typu Junior Suite  
2 os. 

160,00 zł 56,00 zł 80,00 zł 

2. 
Nocleg + (2 posiłki) 
w domku Comfort Plus typu Suite 
4 os. 

166,00 zł 56zł+ 6zł =62,00zł* 80zł+ 6zł=86,00zł* 

3. 
Nocleg + (2 posiłki) w pokoju 
Standard room  2 os.w Hotelu 

198,00 zł 56zł+38zł =94,00zł* 80zł+38zł=118zł* 

4. 
Nocleg + (2 posiłki)  
w Apartamencie typu Duplex 
2os.w Hotelu 

207,00 zł 56zł+47zł = 103zł* 80zł+47zł=127zł* 

5. 
Nocleg + (2 posiłki)  
w Apartamencie typu Duplex 
4os.w Hotelu 

160,00 zł 56,00 zł 80,00 zł 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 
 
Istnieje możliwość dostawki do pokoju lub domku, 100% koszt dodatkowej osoby w domku oraz hotelu wynosi 145zł. 
w terminie: 05.07. – 25.08.2021r- osoby dorosłe: 

Lp. Wyszczególnienie 
Koszt 
100% 

Odpłatność przy dochodzie na  
1os. w rodzinie do 2100zł 

 (35%) 

Odpłatność przy dochodzie na 
1os. w rodzinie powyżej 2100 zł 

 (50%) 

1. 
Nocleg + (2 posiłki) 
w domku Lux typu Junior Suite  
2 os. 

172,50 zł 56zł+ 12,50zł =68,50zł* 80zł+12,50zł=92,50zł* 

2. 
Nocleg + (2 posiłki) 
w domku Comfort Plus typu Suite 
4 os. 

178,00 zł 56zł+ 18zł =74,00zł* 80zł+ 18zł=98,00zł* 

3. 
Nocleg + (2 posiłki) w pokoju 
Standard room  2 os.w Hotelu 

211,50 zł 56zł+51,50zł =107,50zł* 80zł+51,50zł=131,50zł* 

4. 
Nocleg + (2 posiłki)  
w Apartamencie typu Duplex 
2os.w Hotelu 

234,00 zł 56zł+74zł=130,00zł* 80zł+74zł=154,00zł* 

5. 
Nocleg + (2 posiłki)  
w Apartamencie typu Duplex 
4os.w Hotelu 

173,50 zł 56zł+13,50zł =69,50zł* 80zł+13,50zł=93,50zł* 

* różnica między kosztem 100%, a pułapem dofinansowania 160 zł. 

Nowość
!! 
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Istnieje możliwość dostawki do pokoju lub domku, 100% koszt dodatkowej osoby w domku oraz hotelu wynosi 150zł. 
 

Potwierdzenie dokonania rezerwacji miejsc przez osoby uprawnione powinno zostać zgłoszone  
w DLK najpóźniej w terminie 7 dni od daty telefonicznej rezerwacji w Ośrodku. 
 
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i trwa do  godz. 11:00 następnego dnia.  

 
Zniżki dla dzieci:  

-dzieci do lat 3  - pobyt gratis; 
-dzieci od 3 do 6 lat - 50% ceny dostawki; 
-dzieci od 6 lat - 100% ceny dostawki; 
W cenę osobodnia podaną w powyższym cenniku wliczone jest: 

Nocleg, wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja), kąpielisko, parking, nieograniczony dostęp do basenu wewnętrznego, 
sauny i jacuzzi.   
Wszystkie pokoje, apartamenty i bungalowy wyposażone są w lodówkę oraz telewizor z dostępem do kanałów 
satelitarnych. Niektóre pokoje są klimatyzowane. Opłata klimatyczna nie jest pobierana. 
Posiłki: śniadania w formie bufetu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 10:00, natomiast w soboty, 

niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 10:00, obiadokolacje serwowane w godzinach od 16:00 do 19:00. 
Atrakcje w pobliżu: Park Rozrywki dla dzieci Majaland (ok. 15km), MRU (bunkry), ok. 30 km, Mini Zoo, Park 

Dinozaurów. 
Dodatkowo płatne: bowling, bilard, mini golf, łowiska (karpiowe, pstrągowe, mieszane), wypożyczalnia rowerów 

(1godz. 10 zł, 1 dzień–40zł), zwierzęta domowe są akceptowane wyłącznie w domkach-opłata 20zł/doba, basen 
zewnętrzny z podgrzewaną wodą 20zł/osoba. 
 
 
 

Warunki korzystania z pobytów indywidualnych: 
 
 Osoby uprawnione mogą skorzystać z pobytów indywidualnych maksymalnie  

do 7 dób(noclegów) w danym roku w jednym ciągu lub częściowo.  
 

 Małżonkowie, którzy są pracownikami/emerytami Oddziału, przy wspólnych wyjazdach  
mogą jednokrotnie korzystać z dofinansowania do pobytów indywidualnych, czyli 
dofinansowanie obowiązuje tylko do 7 dób w danym roku. 

 

 Wykorzystanie dofinansowania do pobytów indywidualnych nie limituje korzystania  
z innych form i świadczeń realizowanych ze środków zfśs, w tym również wyjazdów 
zorganizowanych od 2 do 7 dób. 

 

 wypełnienie i przedłożenie do Działu Kadr i Spraw Socjalnych załącznika „POTWIERDZENIE  
REZERWACJI POBYTU INDYWIDUALNEGO dostępnego w DLK oraz na dysku sieciowym; 

 

 przedłożenie ZAŁĄCZNIKA nr 5 o dochodach, jeżeli nie był wcześniej składany do innej 
formy  np. „wypłaty ekwiwalentu na wypoczynek pod gruszą”; 

 

 należność uczestnicy pobytów indywidualnych regulują w następujący sposób: 
1) w przypadku pracownika z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącony podatek 
dochodowy od wartości dofinansowania z zfśś, a w następnych miesiącach pozostała 
należność zgodnie z dyspozycją pracownika zawartą we wniosku (maksymalnie 2 raty); 
 
2) w przypadku pozostałych osób uprawnionych, całość lub 50% ustalonej odpłatności wraz  
z podatkiem (tylko wtedy, gdy dofinansowanie do różnych form i świadczeń  
z zfśs przekroczy kwotę wolną od podatku) należy uiścić najpóźniej na 14 dni przed 
wyjazdem na konto Santander Bank Polska S.A. PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Turów 13 1090 1971 0000 0005 2400 0034.  
Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zrealizowania 
świadczenia. 
 

 wykorzystanie pobytów zorganizowanych od 2 do 7 dób nie limituje pobytów indywidualnych 
do 7 dób, lecz między pobytami zorganizowanymi, a pobytami indywidualnymi i odwrotnie 
musi być zachowany 7 dniowy odstęp. 
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 w przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 14 dni, gdy Obiekt obciąży Oddział 
KWT kosztami rezygnacji, ciężar kosztów ponosi wnioskodawca – takie rezygnacje 
podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną; 
 

 Obiekt ma obowiązek przyjmować tylko osoby uprawnione w świetle Regulaminu ZFŚS, 
ewentualne wątpliwości, co do uprawnień osoby zgłaszającej się będą wyjaśniane na 
bieżąco z Działem DLK. 

 

 osoby, które skorzystają z ulgowej odpłatności niezgodnie z zasadami Regulaminu 
ZFŚS i powyższymi ustaleniami będą zobowiązane uregulować należność na 
wezwanie Działu Kadr  i Spraw Socjalnych. 
 
Wszelkie dodatkowe informacje w Dziale Kadr i Spraw Socjalnych pod  nr tel. 5-789 oraz: 
5-643 - ośrodki Elbest Hotels; 
5-587 - Lądek Zdrój, Bukowina Tatrzańska, Niechorze; 
5-988 - Pobierowo;  
5-234 - Łeba;  
5-236 - Karpacz, Wieleń, Sulęcin. 

  
 
 


