ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH - 16 LAT
GORZÓW WLKP. 14-16.12.2018

OFERTA NOCLEGOWA

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelach o miejscu zakwaterowania decyduje kolejność
zgłoszeń.
Zamówienia na zakwaterowania i wyżywienia należy przesłać e-mailem (skan) lub pocztą tradycyjną
wyłącznie na niżej zamieszczonym druku zamówienia - koniecznie z podpisami osób upoważnionych i
kontaktem do osoby zamawiającej, w terminie do dnia 05.12.2018 r. na adres :
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14
66 – 400 Gorzów Wlkp.
email: m.pietrowska@slowianka.pl
kontakt telefoniczny: 95 7338515 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00
Zamówienie przesłane e-mailem musi być potwierdzone mailem zwrotnym od organizatora (w
przypadku braku maila zwrotnego prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazany numer). Korekty
dokonywane po 05 grudnia nie będą uwzględniane, a opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem.
Płatności za zakwaterowanie i wyżywienie powinny być wniesione przed rozpoczęciem zawodów.
Płatności należy dokonać w dniu 13 grudnia (czwartek)w godzinach 8.00-15.00 w pokoju nr 118 –
Księgowość w CSR „Słowianka”.
Istnieje możliwość zapłaty za świadczenia przelewem, ale jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z
organizatorem warunków i kwoty rozliczenia.
Po przyjeździe kluby mogą od razu udać się do miejsca zakwaterowania - nie jest konieczny
wcześniejszy przyjazd do CSR „Słowianka” .

Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie od kolacji w dniu 13.12.2018 r. do kolacji w dniu
16.12.2018 r.

Proponowane miejsca zakwaterowania i wyżywienia:
- Hotel „Mieszko” ul. Kosynierów Gdyńskich 82 (ok. 1,9 km)
160,00 zł osobodzień ( nocleg ze śniadaniem 95,00 zł, obiad 35,00 zł, kolacja 30,00 zł)
ilość miejsc - 140 (plus 20 ewentualnych dostawek)
struktura pokoi - 62 pokoje 2 os. (plus 20 ewent. dostawek - rozkładana kanapa), 16 pokoi 1 os.

- Hotel „Gorzów” ul. Walczaka 20 (ok. 2,7 km)
140,00 zł osobodzień ( nocleg ze śniadaniem 80,00 zł, obiad 30,00 zł, kolacja 30,00 zł)
ilość miejsc - 89
struktura pokoi - 16 pokoi 2 os. (łóżka pojedyńcze), 6 pokoi 2 os. (łóżka małżeńskie), 5 pokoi 3 os.,
30 pokoi 1 os.

- Hotel „Azyl” ul. Chopina 45 (ok. 1,6 km)
125,00 zł osobodzień w pok. 2 os.(nocleg ze śniadaniem 90,00 zł, obiad 20,00 zł, kolacja 15,00 zł)
140,00 zł osobodzień w pok. 1 os.(nocleg ze śniadaniem 105,00 zł, obiad 20,00 zł, kolacja 15,00 zł)
ilość miejsc - 60
struktura pokoi - 22 pokoje 2 os., 4 pokoje 3 os., 4 pokoje 1 os.

- Hotel „Qubus” ul. Orląt Lwowskich 3 (2,0 km)
pokój 1 os. - 150,00 zł nocleg ze śniad. (BB), 175,00 zł nocleg ze śniad. i obiadem(HB),
220,00 zł nocleg z pełnym wyżywieniem.
pokój 2 os. - 250,00 zł nocleg ze śniad. (BB), 320, zł nocleg ze śniad. i obiadem (HB),
390,00 zł nocleg z pełnym wyżywieniem (FB).
ilość miejsc - 88 (plus 20 ewentualnych dostawek)
struktura pokoi - 12 pokoi 2 os., 44 pokoje 1 os., 20 pokoi 1 os. (możliwość dostawki)
pokój 1 os. z dostawką - cena jak za pokój 2 os.

