Dyrektor
Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST

Zarządzenie Porządkowe Nr 1/2015
z dnia 31.03.2015 roku
w sprawie
wprowadzenia cennika wynajmu domków i pokoi w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Golinie
Zarządza się co następuje:
1.

Wprowadza się cennik wynajmu domków i pokoi w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Golinie:
Koszt noclegu za 1 dobę
Funkcjonariusze SW,
pracownicy ZIGB PIAST oraz
Pometu, a także emerytowane
osoby tych podmiotów

Pozostałe osoby

Stawka VAT

Pokój Kl. I
Pokój Kl. II

30 zł / osoba
20 zł / osoba

35 zł / osoba
25 zł / osoba

w tym 8%VAT

Rotunda

150 zł / doba

200 zł /doba

w tym 8%VAT

20 zł / osoba / doba

25 zł / osoba / doba

w tym 8% VAT

Domki campingowe
(nr 1, 2, 3, 4)

200 zł / doba (1-sza i 2-ga)
150 zł / 3-cia doba
i każda kolejna

250 zł / doba (1-sza i 2-ga)
190 zł / 3-cia doba
i każda kolejna

w tym 8% VAT

Domek nr 5

350 zł doba

400 zł doba

w tym 8% VAT

Domek nr 6

120 zł / doba (1-sza i 2-ga)
90 zł / 3-cia doba
i każda kolejna

140 zł / doba (1-sza i 2-ga)
100 zł / 3-cia doba
i każda kolejna

w tym 8% VAT

Rodzaj obiektu

Domki campingowe

Koszt wynajęcia za 1 dobę
Funkcjonariusze SW,
pracownicy ZIGB PIAST oraz
Pometu, a także emerytowane
osoby tych podmiotów

Pozostałe osoby

Stawka VAT

Guciówka

2.000 zł

2.200,00 zł

w tym 23%VAT

Guciówka
(do 6 godzin)

500 zł

650 zł

w tym 23%VAT

Guciówka
(wraz z obsługą
gastronomiczną oferowaną
przez ZIGB PIAST*)

0 zł

0 zł

w tym 23% VAT

Rodzaj obiektu

* przy założeniu, że kwota brutto zamówionej obsługi gastronomicznej przekracza wartość 2.000,00 zł

2.
3.

4.

Nie pobiera się odpłatności za pobyt dzieci do lat 3.
Rezerwacje składane na 3 dni przed przyjazdem nie wymagają potwierdzenia zaliczką. Jednak prosimy
o pilną informację w przypadku, gdy cokolwiek w rezerwacji ma ulec zmianie (anulacja, przesunięcie
terminu, zmiana długości pobytu, pora przyjazdu). W przypadku rezerwacji składanych krótko przed
przyjazdem preferowany jest kontakt telefoniczny - prosimy o podanie nr kontaktowego.
Rezerwacje składane z wyprzedzeniem minimum 4-dniowym wymagają potwierdzenia poprzez wpłatę
zaliczki w wysokości 100,00 zł na nasze konto:
BGK/o Wrocław 50 1130 1033 0018 8181 4720 0001
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5.

Czas oczekiwania na wpłatę zaliczki wynosi 3 dni robocze. Po tym czasie kontaktujemy się z Państwem
celem przypomnienia o wpłacie zaliczki, a jeśli w ciągu kolejnych 2 dni roboczych nie otrzymamy żadnej
informacji, rezerwacja zostanie anulowana.
6. W przypadku pobytów pakietowych (szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp.) zaliczka ustalana jest na
indywidualnych zasadach.
7. O anulacji pobytu należy powiadamiać recepcję najwcześniej jak to możliwe. Niezaanonsowany
niedojazd Gościa oznacza przepadek wpłaconej zaliczki.
8. Gościom, którzy po wpłaceniu zaliczki zmuszeni są z przyczyn losowych odwołać pobyt, i poinformują o
tym recepcję Ośrodka, przysługuje prawo wykorzystania wpłaconej zaliczki podczas kolejnego pobytu w
Ośrodku, o ile nastąpi on nie później niż 6 miesięcy po anulowanym pobycie oraz jeśli wartość
zamówionego podczas kolejnej rezerwacji pobytu nie będzie niższa niż odwołanego. Istnieje możliwość
przepisania zaliczkowanego pobytu na osoby trzecie. Jeśli Goście nie planują ponownego przyjazdu do
Ośrodka, zaliczka nie zostanie zwrócona.
9. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie porządkowe Dyrektora
Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST nr 3/2012 z dnia 14.12.2012 roku w sprawie
wprowadzenia cennika wynajmu domków i pokoi w ośrodku szkoleniowo- wypoczynkowym w Golinie.
10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.

Zbigniew Chorążyczewski
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