Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy AWFiS w Raduniu
83-425 Dziemiany
tel. 058 688 12 76
Kierownik Ośrodka: mgr Leszek Tomaczkowski

Ustala się następujące opłaty za pobyt w Ośrodku (w tym VAT):
1.Opłaty za wyżywienie:
1.1. na obozach wsad do kotła i narzut
1.2. na wczasach wsad do kotła i narzut

- 40,00 zł/os/doba
- 40,00 zł/os/doba

2. Opłaty za zakwaterowanie:
2.1. w sezonie (01.06.-30.09.)
pawilon w pok. 3 os
pawilon w pok. 2 os
zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 3 os
zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2 os
domek gipsowy
domek gipsowy do 2 osób
domek drewniany Kampinos
domek drewniany Kampinos do 2 osób
namiot 8-osobowy (obóz progr. stud. AWFiS)

-

40,00zł./os/doba
35,00zł./os/doba
62,00zł /doba
50,00zł /doba
16,00zł /os/doba
40,00zł/doba
28,00zł/os/doba
70,00 zł/doba
20,00zł/os/doba

2.2. poza sezonem
pawilon

- 35,00zł/os/doba

domek gipsowy
domek drewniany Kampinos

- 16,00zł/os/doba
- 25,00zł/os/doba

2.3. na polu namiotowym
namiot prywatny
przyczepa campingowa
przezimowanie przyczepy w okresie od 01.10.-30.04.

- 15,00zł/doba
- 20,00zł/doba
- 50,00 zł/mieś.

2.4. Pobyt dzieci do lat 6 – bezpłatnie, grupy zorganizowane – zgodnie z ustaleniami
zawartymi w odrębnej umowie.
2.5 Ryczałt za zużytą energię elektryczną w sezonie i poza sezonem - 8,00
zł/doba/domek.

Ustala się następujące zasady pobytu w Ośrodku:
1. Pobyt w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 16 00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz.
13 00 w dniu wyjazdu.
2. Decyzje dotyczące wynajmowania miejsc na polu namiotowym podejmuje Kierownik
Ośrodka.
3. Osoby zakwaterowane w Ośrodku, korzystają ze sprzętu sportowego i pływającego
bez wnoszenia dodatkowych opłat.
4. Za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu i wyposażenia odpowiada użytkownik.
5. Oceny szkody i wyceny zniszczonego sprzętu dokonuje Kierownik Ośrodka.
6. Za pobyt w Ośrodku pobierana jest opłata miejscowa zgodna z Uchwałą Rady
Gminy Dziemiany.
7. Osoby przebywające w Ośrodku ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Osoby towarzyszące lub odwiedzające zobowiązane są do:
a. uzyskania zgody Kierownika Ośrodka na przebywanie na terenie Ośrodka,
b. dokonania obowiązku meldunkowego i wniesienia stosownych opłat.
9. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania:
-Regulaminu Ośrodka,
-Regulaminu kąpieliska,
-Regulaminu wypożyczalni sprzętu pływającego.
10. Opłaty za pobyt w Ośrodku pobierane od osób nie będących pracownikami AWFiS
bądź emerytami - byłymi pracownikami AWFiS podwyższa się o 30% w stosunku do
przedstawionych wyżej stawek.

