
 

                       CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE W OŚRODKACH PZW KOŁA NR 4  
 

                                              PRZYSTAŃ ŚWIĘTAJNO   2020 r 
 

I. Cennik ogólny obowiązujący w ośrodkach Koła PZW Nr 4 PZW PZW Niezrzeszeni 

Opis domku lub pokoju 
 Sezon 

wysoki  
 01.06 – 30.09 

Sezon niskI 
 30.04 - 31.05 
 01.10 – 31.10 

Sezon / sezon 

wysoki / niski 

Domki 1A, 2A (4 osoby) Doba 160 120 200 / 160 

Domki 1, 2 (2 osoby +1) 
Domki 3, 3A, 4, 4A (2 osoby) Doba 80 60 100 / 80 

Pokój nr 7 (3 osoby +1) - cena za osobę 
Pokój nr 8 (2 osoby) - cena za osobę 
Pokój nr 9 (3 osoby) - cena za osobę 
Wyposażenie – kuchnia wspólna, łazienka z kabiną 
prysznicową i WC wspólna, CW 

Doba 50 40 60 / 50 

Pokoje nr 3 i 4 (2 osoby) - cena za osobę 
Pokój nr 5 (umywalnią 2 osoby) - cena za osobę 
Pokój nr 6 (2 osoby +1) - cena za osobę  
Wyposażenie – kuchnia ,łazienka z kabiną 
prysznicową, CW, WC. 

Doba 60 50 70 / 60 

Domek Nr 5 (2 osoby) 
Wyposażenie - sypialnia 2-osobowa, salon, 
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową, CW, WC, 
weranda przed domkiem. 

Doba 100 80 120 / 100 

Domek Nr 8 (2 osoby + 1) 
Wyposażenie – dwie sypialnie, salon, kuchnia, 
łazienka z kabiną prysznicową, CW, WC. 

Doba 150 120 180 / 150 

Domek Nr 6, 7, 9 (4 osoby) 
Wyposażenie - dwie sypialnie 2-osobowe, salon, 
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową, CW WC. 

Doba 200 160 240 / 200 

Pobieramy kaucję w wysokości 200 zł podczas meldunku. – zwrot kwoty po sprawdzeniu 
stanu pomieszczeń przy opuszczaniu ośrodka 

Opłata za każdą osobę ponad stan danego 
pomieszczenia Doba  Zgodnie z cennikiem danego 

pomieszczenia za osobę 
Opłata za psa, kota przebywającego w ośrodku Doba  10 
Wynajęcie szafki Roczna  60 
Opłata dodatkowa za formalności meldunkowe po 
20:00 

  50 

I. OPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO oraz PARKING 
  Goście schroniska Pozostali 
Łódź - Świętajno Dzień 15 20 
Łódź - Świętajno – karnet na tydzień Tydzień 70 100 
Rower wodny Godzina 7 15 
Parkowanie samochodu Doba 4 5 



DOBA HOSTELOWA 14.00 – 12.00 

 Pełna opłata za pobyt (bez energii) uiszczana jest w dniu przyjazdu za ośrodek. 

 Opłaty za pobyt można uiścić w kasie Koła lub przelewem na konto Koła nr 4 

Santander Bank S.A 83 1090 1883 0000 0001 3698 5773 

 Sezon wysoki obejmuje okres od 01.06 do 30.09 danego roku. 

 Sezon niski obejmuje okresy od 30.04 do 31.05 (bez weekendu majowego 01-05 do 03-05), 
oraz 01.10 do 31.10 danego roku. 

 Opłata za przedłużenie doby hostelowej w zajmowanym pomieszczeniu, za każde rozpoczęte 
6 godzin płatne 10 zł od osoby. Przedłużenie jest możliwe w przypadku braku zajętości 
zajmowanego pomieszczenia. 

 Status osoby zrzeszonej posiadają członkowie PZW za okazaniem ważnej legitymacji 
kierownikowi obiektu, oraz członkowie najbliższej rodziny (mąż, żona, dzieci) przebywający na 
terenie schroniska w tym samym terminie. Nie spełnienie powyższych wymogów formalnych 
skutkuje naliczeniem opłat wg cennika dla osób niezrzeszonych.  

 Dzieci do lat 5 zwolnione z opłat 

 Opłaty za rezerwację w wysokości 50 % wartości pobytu należy uiścić w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia rezerwacji, w kasie koła lub przelewem rachunek bankowy Koła nr. 4 

 Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym 
terminem pobytu (liczy się data wpłynięcia środków na konto Koła nr.4). W przypadku braku 
wpłaty rezerwacja zostaje anulowana. 

 Opłata za rezerwację nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji poniżej 30 dni przed 
planowanym terminem pobytu. 

 Potwierdzenie wpłaty (przelew bankowy, paragon) należy okazać kierownikowi w dniu przybycia 
do obiektu. Brak potwierdzenia wpłaty skutkuje koniecznością uiszczenia całej opłaty za 
planowany pobyt na ośrodku. 

 Psy  na terenie ośrodka muszą posiadać aktualne szczepienia ochronne oraz    

powinny przebywać w kagańcu i na smyczy 

 Za szkody wyrządzone przez psa odpowiedzialność ponosi właściciel psa lub osoba 
opiekująca się nim, wszelkie nieczystości pozostawione po psie uprząta jego właściciel. 

 Za korzystanie z energii elektrycznej pobierana jest jednorazowa stała opłata w wysokości 
5,0 zł + opłata za zużytą energię wg wskazań licznika, oraz obowiązującej taryfy w danym 
rejonie energetycznym rozliczana na koniec pobytu. 

 Za zniszczone lub uszkodzone rzeczy pobiera się opłatę z kaucji w wysokości aktualnych 
cen rynkowych + koszty transportu 

 Końcowe rozliczenie pobytu dokonywane jest u kierownika ośrodka w dniu wyjazdu 

 Osoby notorycznie zakłócające spokój , nieprzestrzegające regulaminu oraz uciążliwe dla 
otoczenia będą pozbawione możliwości przebywania na terenie ośrodka 

 Dla członków KOŁA NR 4 wprowadza się specjalny rabat lojalnościowy w wysokości 15% na usługę 
hostelową za okazaniem ważnej legitymacji kierownikowi schroniska 

 Cennik udostępnia się każdemu użytkownikowi do wglądu, przez wywieszenie w gablocie na 
terenie schroniska, oraz w kasie podczas przyjmowania opłat. Cennik jest dostępny na stronie 
Koła nr. 4 pod adresem https://kolo4.ompzw.pl/ w sekcji schroniska. 

 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 


