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IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  wwyyppoocczzyynnkkuu    

ww  rrookkuu  22002200//22002211  
    

 
 
 
 
 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Kołobrzegu 
www.staff.amu.edu.pl/~uamkolob 

 

Opłata za: 

Opłata* w zł od osoby za 
dobę ze śniadaniem 

w okresie: 

od 1 października 2020 r. 
do 30 kwietnia 2021 r. 

miejsce w pokoju  z łazienką 75,00 

miejsce pokoju bez łazienki  
 (z umywalką) 

65,00 

dziecko** od lat 3 do lat 10 40,00 
dziecko** od lat 11 do lat 13 43,00 
dodatkowa osobę w pokoju z 
łazienką*** 

55,00 

dodatkową osobę  
w pokoju bez łazienki*** 

50,00 

 
                             * Opłata zawiera 8% VAT. 

** Dziecko urodzone w latach 2018-2020 jest zwolnione z opłaty. 
*** 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. 

 
 
 

WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ppllaannoowwaannyymm  ww  UUAAMM  zzaammkknniięęcciieemm  rroozzlliicczzeenniiaa  kkaass  ffiisskkaallnnyycchh  wwsszzyyssttkkiiee  ppłłaattnnoośśccii  zzwwiiąązzaannee                                

zz  ppoobbyytteemm  ww  ttuurrnnuussiiee  śśwwiiąątteecczznnoo--nnoowwoorroocczznnyymm  nnaalleeżżyy  uurreegguulloowwaaćć  pprrzzeedd  pprrzzyyjjaazzddeemm  nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa    

1188  ggrruuddnniiaa  22002200  rr..      OOppłłaattyy  zzaa  ppoobbyytt  nnaalleeżżyy  ddookkoonnaaćć  ww  ffoorrmmiiee  pprrzzeelleewwuu  nnaa  kkoonnttoo  bbaannkkoowwee::        

SSaannttaannddeerr  BBaannkk  PPoollsskkaa  SS..AA..    nnrr    5566  11009900  22665599  00000000  00000011  22  332255  22770088      

  

PPoonnaaddttoo  ww  ookkrreessiiee  oodd  1166  ddoo  3311  ggrruuddnniiaa  22002200  rr..  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  bbrraakkiieemm  mmoożżlliiwwoośśccii  pprrzzyyjjmmoowwaanniiaa  wwppłłaatt  pprrzzeezz  

oośśrrooddeekk  nniiee  bbęęddzziiee  mmoożżlliiwwoośśccii  wwyyppoożżyycczzaanniiaa  rroowweerróóww..  
 
 
 

TERMINY TURNUSÓW  

23.12.2020 r. – 07.01.2021 r. BOŻE NARODZENIE 2020 i NOWY ROK 2021 

13.02.2021 r. – 28.02.2021 r. FERIE ZIMOWE 2021 

http://www.staff.amu.edu.pl/~uamkolob
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* Osoby zainteresowane wykupieniem w Ośrodku w Kołobrzegu „wieczerzy wigilijnej”, „kolacji sylwestrowej” oraz 
posiłków w dni świąteczne proszone są o zgłoszenie tego w Sekcji Socjalnej przed wyjazdem.  
 
 
 

                                                              MMIIĘĘDDZZYYZZDDRROOJJEE  --  BBIIAAŁŁAA  GGÓÓRRAA  

 

Opłata* od osoby za dobę: 
od 1 października 2020 r. do 

30 kwietnia 2021 r. 

w pokoju  z łazienką 50,00 

dziecko** do lat 13 30,00 
dopłata* 45,00 
Ceny noclegów nie obejmują wyżywienia. W domu znajduje się 
kuchnia z całkowitym wyposażeniem. 

 
 
* Opłata zawiera 8% VAT. 
** Dziecko urodzone w latach 2018-2020 jest zwolnione z opłaty. 
*** 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. 

 

OOppłłaattyy  zzaa  ppoobbyytt  nnaalleeżżyy  ddookkoonnaaćć  ww  ffoorrmmiiee  pprrzzeelleewwuu  nnaa  kkoonnttoo  bbaannkkoowwee::  

SSaannttaannddeerr  BBaannkk  PPoollsskkaa  SS..AA..    nnrr    8844  11009900  11336622  00000000  00000000    33660022      33559977  
 

                  Opłata za wyżywienie w dni powszednie 
 

42,00 zł  
obiad + kolacja 

 
              obiad 24,00 zł + kolacja 18,00 zł ( śniadanie standard w cenie noclegu)  

32,00 zł  
obiad + kolacja 

wyłącznie dla dzieci do lat 10 
obiad 18,00 zł + kolacja 14,00 zł ( śniadanie standard w cenie noclegu) 

                    Opłata za wyżywienie w Wigilię i dni świąteczne  
 

120,00 zł   
w dniu 24.12.2020 roku  

 wieczerza wigilijna - serwowana do stolika* 
(śniadanie standard w cenie noclegu) 

80,00 zł  
 

w dniu 24.12.2020 roku 
wieczerza wigilijna - serwowana do stolika* 

możliwość wykupienia mniejszej porcji 
 wyłącznie dla dzieci do lat 10   

(śniadanie standard w cenie noclegu) 

80,00 zł 
w dniu 31.12.2020 roku 

na życzenie klienta kolacja sylwestrowa – serwowana do stolika* 

55,00 zł  
obiad + kolacja 

w dni świąteczne (25,26 oraz 01.01.2021) * 
obiad 30,00 zł + kolacja 25,00 zł 

 ( śniadanie standard w cenie noclegu) 

44,00 zł  
obiad + kolacja 

w dni świąteczne (25,26 oraz 01.01.2021) * 
wyłącznie  dla dzieci do lat 10  
obiad 24,00 zł + kolacja 20,00 zł  

( śniadanie standard w cenie noclegu) 
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INFORMACJE OGÓLNE: 

 

1. 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;  

2. Płatność za noclegi dokonuje się przelewem na podane konta w terminie ustalonym przez Sekcję Socjalną. 
Istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą lub kredytową w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym 
w Kołobrzegu. 

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

4. Od osób wypoczywających w ośrodkach pobierana  jest opłata klimatyczna. 
5. Odpłatność dotycząca dzieci obowiązuje do końca roku kalendarzowego niezależnie od miesiąca, w którym 

dziecko ukończyło wymagany wiek. 
6. Liczba osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać liczby osób zameldowanych 

(skierowanych) i mających opłacony pobyt. 
7. 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. 

8. W ośrodkach zapewniony jest bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego. 
9. Wszystkie ośrodki czynne są przez cały rok. 
10. Gościom nie udostępnia się służbowego sprzętu komputerowego. 
11. 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 turnusy prosimy przysyłać do Sekcji Socjalnej w formie elektronicznej na 
adres e-mail:  pajak@amu.edu.pl, pocztą wewnętrzną lub pocztą tradycyjną w 
następujących terminach: 

 
 NA TURNUS: W TERMINIE DO: PŁATNOŚĆ  

PRZELEWEM DO: 

 „BBOOŻŻEE  NNAARROODDZZEENNIIEE  22002200  

ii  NNOOWWYY  RROOKK  22002211”” 
16 listopada  2020 r. 18 grudnia 2020 r.  

„„FFEERRIIEE  ZZIIMMOOWWEE  22002211””       22 stycznia 2021 r. 12 lutego 2021 r.  

 

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

w Sekcji Socjalnej. 

ZZaassttrrzzeeggaammyy  jjeeddnnaakk,,  żżee  mmoożżlliiwwoośśćć  wwyyppoocczzyynnkkuu  ww  nnaasszzyycchh  oośśrrooddkkaacchh  ww  zzaapprrooppoonnoowwaannyycchh  

tteerrmmiinnaacchh  uuzzaalleeżżnniioonnaa  bbęęddzziiee  oodd  ssyyttuuaaccjjii  ssppoowwooddoowwaanneejj  oobbeeccnnąą  eeppiiddeemmiiąą..  

                 
                KIEROWNIK                               PRZEWODNICZĄCA  

                           SEKCJI SOCJALNEJ                                                                                                      Międzyzwiązkowego Zespołu  
    ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego 

 
 

      Hanna Cabała                                Krystyna Andrzejewska 
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