ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
1. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia następuje e-mailem, faksem lub pocztą
koniecznie z podpisami osób upoważnionych – Prezesa i Głównego Księgowego lub
innych osób upoważnionych.
2. Zamówienia zakwaterowania i wyżywienia należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 listopada (wtorek) wyłącznie na załączonych w niniejszym komunikacie
drukach faksem, e-mailem lub listownie. Zamówienie przesyłane e-mailem lub faksem musi
być potwierdzone poprzez przesłanie oryginału pocztą na adres podany poniżej. Korekty
dokonywane po 24 listopada nie będą uwzględniane, a opłaty będą pobierane zgodnie
z zamówieniem.
3. Płatność za zakwaterowanie i wyżywienie regulowana jest gotówką w dniu 27
listopada (piątek) od godziny 10.00 oraz w trakcie trwania pierwszego bloku zawodów
w sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna”. Istnieje możliwość zapłaty za świadczenia
przelewem, ale jedynie przed rozpoczęciem zawodów i koniecznie po wcześniejszym
uzyskaniu pisemnej zgody organizatora.
4. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Po przyjeździe do Ostrowca Św. szkoła może od razu kwaterować się w miejscach
noclegowych (nie jest konieczny wcześniejszy przyjazd na Pływalnię „Rawszczyzna”).
6. Dane adresowe do składania zamówień:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
Pływalnia „Rawszczyzna”
ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św.
fax (41) 267-41-03
e-mail:sms@mosir.ostrowiec.pl
Nazwa miejsca
Zakwaterowania
Hotel Accademia
al. 3 Maja 13
Ostrowiec Św.
Pałac Tarnowskich
ul. Kuźnia 54
Ostrowiec Św.
Hotel Red
ul. Kuźnia 75
Ostrowiec Św.
Bursa Szkolna
os. Słoneczne 48
Ostrowiec Św.

Cena brutto za
osobodzień

Odległość od
pływalni

Ilość miejsc

145 zł

1,5 km

200

145 zł

1,1 km

30

145 zł

1,2 km

58

90 zł

1 km

do 50

ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA
Nazwa klubu:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce zakwaterowania: ………………………………………………………….……………………
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………….. Telefon: ……………………………
Zamówienie zakwaterowania (proszę wpisać liczbę osób)
Zawodnicy
Trenerzy
Razem
K
M
K
M

Łącznie

26/27 listopad
27/28 listopad
28/29 listopad
Łącznie
Zamówienie wyżywienia (proszę wpisać liczbę posiłków)
Dzień
Śniadania
Obiady

Kolacje

26 listopad (czwartek)
27 listopad (piątek)
28 listopad (sobota)
29 listopad (niedziela)
Łącznie
Zamawiam listę startową (proszę zaznaczyć X)
Zamawiam komplet wyników-komunikat (proszę zaznaczyć X)

………
………

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP):

Płatnik jest jednostką budżetową (proszę zaznaczyć X)

………

Płatnik nie jest jednostką budżetową (proszę zaznaczyć X)

………

……………………..
Pieczęć klubowa

………………………………………………………………
Pieczęcie i podpisy osób reprezentujących zamawiającego (płatnika)

