
Cennik

BADMINTONOWE LATO W KARSIBORZE '2017

Lp Usługa Opis świadczenia
Pobyt poniżej 14 dób Pobyt przez 14 dób (i dłużej)

Opłata (zł/dobę)

1 Pobyt 
indywidualny
(6), (7)

Zakwaterowanie zbiorowe w salach lekcyjnych (1)

30 20Nieograniczone korzystania z hali sportowej (2)

Boisko, świetlica i inne urządzenia ogólnodostępne lub uzgodnione

2 Pobyt 
rodzinny 
(5), (6), (7)

Zakwaterowanie w wydzielonej sali lekcyjnej (1)

24 18Nieograniczone korzystania z hali sportowej (2)

Boisko, świetlica i inne urządzenia ogólnodostępne lub uzgodnione

3 Wyżywienie Całodzienne - 3 posiłki (3) 38 38

Obiad (3) 19 19

Samodzielne przygotowywanie z własnych produktów w 
pomieszczeniu kuchennym – pobyt indywidualny (9)

6 5

Samodzielne przygotowywanie z własnych produktów w 
pomieszczeniu kuchennym – pobyt rodzinny (4) (9)

6 5

4 Inne oczekiwania uczestnika Do negocjacji Do negocjacji

Objaśnienia
(1)   Sala lekcyjna wyposażona jest w kompletnie wyposażone łóżka, stoliki, krzesła, wieszak, sprzęt do samodzielnego sprzątania; zasadniczo – nie więcej niż 5 osób w 1 sali,  
       z wyodrębnieniem płci. Sale, podczas korzystania z nich, sprzątane są przez użytkowników.
(2)   Prawo nieograniczonego korzystania z hali ma miejsce wówczas, gdy nie ma innych użytkowników; w innym przypadku wymagane jest uzgodnienia godzin z pozostałymi  
        użytkownikami. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
(3)   Stawkę opłaty za wyżywienie i ilość posiłków można negocjować.
(4)   Cena dla całej rodziny, korzystającej z pobytu rodzinnego, zakwaterowanej w jednej sali lekcyjnej. 
(5)   Przez rodzinę rozumie się:
        a) co najmniej: jednego z rodziców (opiekunów prawnych) i jedno dziecko lub
        b) małżeństwo lub
        c) grupę osób pierwszego i/lub drugiego i/lub trzeciego stopnia pokrewieństwa.
(6)   Dzieci do lat 2-ch nie płacą za pobyt. Dzieci w wieku powyżej 2 lat - poniżej 12 lat płacą 50% stawki.
(7)   W przypadku osób nie korzystających z hali sportowej stawka opłaty za pobyt jest obniżona o 30%.
(8)   Ceny obowiązują w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. W pozostałym okresie stawki opłat są zmniejszone o 25 %.
(9)   Użytkownik sprząta użytkowane pomieszczenia i konserwuje (w tym: myje) użytkowane sprzęty i urządzenia.
(10) Cena zawiera podatek VAT.


