
 

 

OFERTA HOTELOWA - ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

 

1. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia następuje e-mailem (wyłącznie skan) lub pocztą 

tradycyjną wyłącznie na niżej zamieszczonym druku zamówienia - koniecznie z podpisami osób 

upoważnionych, np. prezesa i głównego księgowego lub innych osób upoważnionych.  

2. Zamówienie zakwaterowania i wyżywienia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

11 grudnia (środa) do godziny 15.00. Korekty dokonywane po tym terminie nie będą uwzględniane,  

a opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem.  

3. Płatność za zakwaterowanie i wyżywienie  pobierana będzie bezpośrednio przez hotele.  

            4. Istnieje możliwość zapłaty za świadczenia przelewem, ale jedynie przed rozpoczęciem zawodów  

i koniecznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody z hotelu. O kontakt z hotelem w sprawie płatności 

prosimy na siedem dni przed zawodami. 

5. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi fakt zarezerwowania 

miejsc noclegowych na adres email podany w zamówieniu. Po przyjeździe klub może od razu 

zakwaterować się w miejscu noclegowym (nie jest konieczny wcześniejszy przyjazd na Pływalnię 

„Rawszczyzna”).  

6. Wykaz proponowanych miejsc noclegowych:  

 

nazwa miejsca zakwaterowania, adres, 

telefon 

cena brutto  

za osobodzień  

z pełnym wyżywieniem 

odległość  

od Pływalni 
ilość 

miejsc 

Hotel Accademia, al. 3 Maja 13  

tel. 41 2654222 

(płatność bezpośrednio w hotelu) 

160 zł 

śniadanie 30 zł, obiad 40 zł, 

kolacja 35 zł, nocleg 55 zł 

1,5 km 200 

Hotel Red, ul. Kuźnia 75 

tel. 41 2666121 

(płatność bezpośrednio w hotelu) 

155 zł 

śniadanie 25 zł, obiad 35 zł, 

kolacja 30 zł, nocleg 65 zł 

1,5 km 58 

Hotel Pod Parowozem, ul. Kolejowa 3 

tel. 41 2655990 

(płatność bezpośrednio w hotelu) 

160 zł 

śniadanie 17 zł, obiad 41 zł, 

kolacja 27 zł, nocleg 75 zł 

2,5 km 29 

Hotel Panorama, Jędrzejów 84 A 

tel. 41 2654037 

(płatność bezpośrednio w hotelu) 

140 zł 

śniadanie 27 zł, obiad 32 zł, 

kolacja 27 zł, nocleg 54 zł 

4,7 km 50 

Zajazd „Leśne Kąty”, Sudół 3 

tel. 41 2630377, 605572015 

(płatność bezpośrednio w hotelu) 

125 zł 

śniadanie 24 zł, obiad 36 zł, 

kolacja 25 zł, nocleg 40 zł 

7,5 km 80 

 

8. Dane adresowe do składania zamówień:  

 
Pływalnia „Rawszczyzna” 

ul. Mickiewicza 32 

 27-400 Ostrowiec Św. 

zmps@mosir.ostrowiec.pl 

 

mailto:zmps@mosir.ostrowiec.pl

