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 Poznań, dnia  20 lutego  2023 roku 
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1) Opłata1 w złotych od osoby za dobę (bez śniadań) zgodnie z tabelą: 

 

 w okresie 
od 1 października 

do 30 kwietnia 

miejsce w pokoju  z łazienką 70,00 

miejsce pokoju bez łazienki  (z umywalką) 60,00 

dziecko2 od lat 3 do lat 10 40,00 

dziecko2 od lat 11 do lat 13 45,00 

dodatkowa osoba w pokoju z łazienką3 50,00  

dodatkowa osoba w pokoju bez łazienki3 40,00 

 
2) Ładowanie samochodu elektrycznego za każde rozpoczęte 24 godziny (bez względu na ilość 

pobranej energii i okres pobytu):  30,00 zł 
 
 

                       Opłaty za pobyt w OWS w Kołobrzegu należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem przyjazdu  
w formie przelewu na konto bankowe: 

             Santander Bank Polska S.A.  nr  56 1090 2659 0000 0001 2325 2708 
 
 

                                                 
1 Opłata zawiera 8% VAT 
2 Dziecko urodzone w latach 2021-2023  jest zwolnione z opłaty. Odpłatność dotycząca dzieci obowiązuje do końca roku kalendarzowego 
niezależnie od miesiąca, w którym dziecko ukończyło wymagany wiek. 
3 Dopłata obowiązuje każdą dodatkową osobę, która korzysta ze wspólnego miejsca do spania. Obowiązek jej wniesienia występuje tylko w 
przypadku korzystania z pokoju przez więcej osób niż jest miejsc do spania. Dopłata nie obowiązuje dziecka do lat 3, które korzysta ze wspólnego 
miejsca do spania z osobą dorosłą. 

TERMIN TURNUSU 

               07.04. - 11.04.2023 r.                   WIELKANOC 
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Zamawianie wyżywienia i opłaty za wyżywienie dokonuje się bezpośrednio  
u Ajentki stołówki w OWS w Kołobrzegu nr telefonu:  535 655 545. 

    

Osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia  proszone są o zgłoszenie tego odpowiednio  

wcześniej bezpośrednio u  Ajentki stołówki. 

                      
Istnieje możliwość zamówienia śniadania i obiadu bezglutenowego po uprzednim zgłoszeniu u Ajentki 

stołówki w OWS w Kołobrzegu.   
 

Informujemy, że w pokojach ośrodka nie ma możliwości przygotowywania posiłków w związku z tym 
prosimy o korzystanie z wyżywienia u Ajentki stołówki. 

                

                                                

                                                          MMIIĘĘDDZZYYZZDDRROOJJEE  --  BBIIAAŁŁAA  GGÓÓRRAA  
 

1) Opłata1 w złotych od osoby za dobę (bez śniadań) zgodnie z tabelą: 

 

 w okresie 
od 1 października 

do 30 kwietnia 

w pokoju  z łazienką 60,00 

dziecko2 do lat 13 35,00 

dopłata3 50,00 

 
Do dyspozycji gości jest kuchnia z całkowitym wyposażeniem. 
 

2) Ładowanie samochodu elektrycznego za każde rozpoczęte 24 godziny (bez względu na ilość 
pobranej energii i okres pobytu):   30,00 zł 

 
 

                             Opłaty za pobyt w Białej Górze należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem przyjazdu 
                      w formie przelewu na konto bankowe: 

Santander Bank Polska S.A.  nr  84 1090 1362 0000 0000 3602 3597 
                              
 

  
 
 

Opłata za wyżywienie 
 

 
Godziny 

wydawania 
Dorośli  Dzieci do lat 7  

Śniadanie 
 w formie bufetu szwedzkiego 

(również śniadanie wielkanocne) 
8:30 – 10:30 30,00 zł 20,00 zł 

Obiad 
w formie bufetu szwedzkiego 13:00 – 17:00 40,00 zł 25,00 zł 
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INFOMACJE OGÓLNE: 
 

1. Od dnia 1 maja 2022 r.  obowiązują: 
- Zarządzenie Nr 196/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 
2022 roku w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych w Kołobrzegu i Białej Górze 
- Zarządzenie Nr 376/2021/2022 Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia                     
5 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości opłat za noclegi  w ośrodkach wypoczynkowych w 
Kołobrzegu i Białej Górze oraz zasad stosowania ulg i zwolnień w tych opłatach. 

2. Doba hotelowa rozpoczyna się w Ośrodku w: 
a) Kołobrzegu o godz. 1500 w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu następnym o godz. 1100;  
b) Białej Górze o godz. 1300 w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu następnym o godz. 1100;  

3. Z turnusów dla emerytów mogą korzystać również pracownicy. 
4. Płatność za noclegi/wczasy w turnusach przyznane na wniosek złożony w Sekcji Socjalnej dokonuje się 

przelewem na konto Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego w Kołobrzegu najpóźniej na 7 dni przed 
terminem przyjazdu. 

5. Pobyt wykupiony w ośrodkach UAM nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia. 

6. Od osób wypoczywających w ośrodku pobierana jest opłata uzdrowiskowa wg stawek określonych w 
odrębnych przepisach. 

7. W pokojach nocować mogą tylko osoby zameldowane i mające opłacony pobyt. 
8. W pokojach obowiązuje zakaz przygotowywania posiłków. 
9. Na terenie ośrodków istnieje możliwość nieodpłatnego parkowania pojazdów wyłącznie Gości 

korzystających z noclegów. Parking jest miejscem niestrzeżonym i Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za 
utratę lub uszkodzenie pojazdu, a także mienia w nim pozostawionego. 

10. W ośrodkach zapewniony jest bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego. 
11. Wszystkie ośrodki czynne są przez cały rok. 
12. Gościom nie udostępnia się służbowego sprzętu komputerowego. 
13. Przebywanie oraz wprowadzanie psów oraz innych zwierząt domowych na teren ośrodków jest zabronione. 
 
 

                              Rezerwacja noclegów poza turnusami:   

- w Ośrodku w Kołobrzegu w biurze recepcji tel. 61 829 28 40; e-mail: kolobuam@amu.edu.pl  

- w Białej Górze w Sekcji Socjalnej CSP UAM  tel. 61 829 43 31; e-mail: pajak@amu.edu.pl  
 

 
 

Wnioski na turnus WIELKANOC prosimy przesyłać do Sekcji Socjalnej w formie 

elektronicznej na adres e-mail: pajak@amu.edu.pl, pocztą wewnętrzną lub pocztą 

tradycyjną w  terminie do 17 marca 2023 r. 

  

 
Informacja o przydziale turnusów można uzyskać telefonicznie tel. 61 829 43 31 lub mailowo                   

w Sekcji Socjalnej. 
 
 
            

 KIEROWNIK                               PRZEWODNICZĄCA  
                         SEKCJI SOCJALNEJ                                                                                                      Międzyzwiązkowego Zespołu  

                 ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego 

      
 
     Hanna Cabała                                Krystyna Andrzejewska 
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