
 
                 
 

 
 

 

 

 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW  13 LAT 
W PŁYWANIU II RUNDA 

GORZÓW WLKP. 15 – 16 CZERWCA 2019r. 
 

 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. Zamówienia zakwaterowania i wyżywienia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 7 czerwca 2019 r. (piątek). Zamówienie przesłane e-mailem musi być potwierdzone 
mailem zwrotnym od Organizatora (w przypadku braku maila zwrotnego prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numer wskazany poniżej). Korekty dokonywane po 7 czerwca nie będą 
uwzględniane, a opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem. 
 
3. Płatność za zakwaterowanie i wyżywienie należy regulować wyłącznie bezgotówkowo 
poprzez przelew środków na konto bankowe należące do CSR „Słowianka” Sp. z o.o. ul. 
Słowiańska 14 Gorzów Wlkp., o numerze: 08 8372 0008 0200 6743 2001 0006 w Banku 
Spółdzielczym  w Santoku   
Wszystkie płatności powinny być uregulowane do dnia 13 czerwca 2019r. 
Wartość kwoty do zapłaty musi być ustalona i potwierdzona przez Organizatora. 
 
4. 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 CSR „Słowianka” Sp. z o.o.). 
 
 
 
5. Wykaz proponowanych miejsc noclegowych: 
 
 
 
 
 
 



 

Nazwa i miejsce 
zakwaterowania, adres 

Odległość 
od 
pływalni 

Ilość miejsc  
w dyspozycji 
organizatora 

Rodzaj pokoi Cena brutto za osobodzień z 
pełnym wyżywieniem z 
wyjątkiem hotelu Qubus – tu 
cena za pokój! 

Hotel Mieszko, ul. 
Kosynierów Gdyńskich 82 

1,9 km 130 16 pokoi 2-os  
28 pokoi 3-os 
14 pokoi 1-os 

165,00 zł, w tym: 
- nocleg ze śniadaniem:  100 zł 
- obiad:  35 zł 
- kolacja : 30 zł 

Hotel Gorzów, ul. 
Walczaka 20 – TU BĘDZIE 
WESELE I GŁOSNA 
MUZYKA W NOCY 

2,7 km 21 3 pokoje 2-os 
3 pokoje 3-os 
6 pokoi 1-os 

Pokój 2-os lub 3-os (cena za 
osobę): 
-80,00 zł - nocleg plus śniadanie ( 
BB)  
-110,00 zł – nocleg plus śniadanie 
plus obiad (HB)  
-140,00 zł – nocleg plus pełne 
wyżywienie  (FB)  
 
Pokój 1-os (cena za osobę): 
-110,00 zł - nocleg plus śniadanie 
( BB)  
-140,00 zł – nocleg plus śniadanie 
plus obiad (HB)  
-170,00 zł – nocleg plus pełne 
wyżywienie  (FB)  
 

Hotel Azyl, ul. Chopina 45 1,6 km 30 13 pokoi 2-os. 
4 pokoje 1-os. 

125,00 zł w pokoju 2-os, w tym: 
- nocleg ze śniadaniem:  90 zł 
- obiad:  20 zł 
- kolacja : 15 zł 
140,00 zł w pokoju 1-os, w tym: 
- nocleg ze śniadaniem:  105 zł 
- obiad:  20 zł 
- kolacja : 15 zł 

Hotel Qubus, Ul. Orląt 
Lwowskich 3 

2,0 km 19 (+10 
dostawek) 

5 pokoi 2-os 
5 pokoi 1-os 

Pokój 1-os (cena za pokój):-
165,00 zł - nocleg plus śniadanie 
( BB) 
-200,00 zł – nocleg plus śniadanie 
plus obiad (HB) 
-245,00 zł – nocleg plus pełne 
wyżywienie  (FB) 
Pokój 2-os (cena za pokój): 
-260,00 zł - nocleg plus śniadanie 
( BB)  
-340,00 zł – nocleg plus śniadanie 
plus obiad (HB)  
-420,00 zł – nocleg plus pełne 
wyżywienie  (FB)  
 

 
 
6. Dane adresowe do składania zamówień: 
CSR „Słowianka” Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 14 
66-400 Gorzów Wlkp. 
m.pietrowska@slowianka.pl 

tel. 095 7338515 lub 531 111 195 od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 

15:00 

mailto:m.pietrowska@slowianka.pl

