Dział Socjalny

Poznań, dnia 24 października 2018 roku

Informacja o wypoczynku
w roku 2 0 1 8 / 2 0 1 9
TERMINY TURNUSÓW
21.12.2018 r. – 07.01.2019 r.

BOŻE NARODZENIE 2018 i NOWY ROK 2019

11.01.2019 r. – 27.01.2019 r.

FERIE ZIMOWE 2019

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

Opłata za:
miejsce w pokoju z łazienką
miejsce pokoju bez łazienki
(z umywalką)
dziecko** od lat 3 do lat 10
dziecko** od lat 11 do lat 13
dodatkowa osobę w pokoju z
łazienką***
dodatkową osobę
w pokoju bez łazienki***

Opłata* w zł od osoby za
dobę ze śniadaniem
w okresie:
od 1 października 2018 r.
do 30 kwietnia 2019 r.

65,00
55,00
30,00
33,00
45,00
40,00

* Opłata zawiera 8% VAT.
** Dziecko urodzone w latach 2016-2018 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.

Opłata za wyżywienie
36,00 zł
obiad + kolacja
25,00 zł
obiad + kolacja

obiad 20,00 zł + kolacja 16,00 zł ( śniadanie standard w cenie noclegu)
wyłącznie dla dzieci do lat 10
obiad 15,00 zł + kolacja 10,00 zł ( śniadanie standard w cenie noclegu)
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Opłata za wyżywienie w dni świąteczne
100,00 zł
50,00 zł
45,00 zł
obiad + kolacja
35,00 zł
obiad + kolacja

w dniu 24.12.2018 roku
na życzenie klienta wieczerza wigilijna (śniadanie standard w cenie noclegu)
w dniu 24.12.2018 roku na życzenie klienta wieczerza wigilijna możliwość wykupienia
mniejszej porcji wyłącznie dla dzieci do lat 10
(śniadanie standard w cenie noclegu)
w dni świąteczne (25,26 i 31.12.2018 i oraz 01.01.2019)
obiad 25,00 zł + kolacja 20,00 zł ( śniadanie standard w cenie noclegu)
w dni świąteczne (25,26 i 31.12.2018 i oraz 01.01.2019)
wyłącznie dla dzieci do lat 10
obiad 20,00 zł + kolacja 15,00 zł ( śniadanie standard w cenie noclegu)

Osoby zainteresowane wykupieniem w Ośrodku w Kołobrzegu „wieczerzy wigilijnej” oraz posiłków w dni świąteczne proszone
są o zgłoszenie tego w Dziale Socjalnym przy zapłacie za noclegi.

MIĘDZYZDROJE - BIAŁA GÓRA
Opłata* od osoby za dobę:

od 1 października 2018 r. do
30 kwietnia 2019 r.

w pokoju z łazienką

45,00

dziecko** do lat 13
dopłata*

25,00
40,00

Ceny noclegów nie obejmują wyżywienia. W domu znajduje się
kuchnia z całkowitym wyposażeniem.
* Opłata zawiera 8% VAT.
** Dziecko urodzone w latach 2016-2018 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.

Dom Wypoczynkowy w Zakopanem
www.dzialsocjalny.amu.edu.pl
Opłata* od osoby za dobę:
w pokoju z łazienką
w pokoju bez łazienki
dziecko** do lat 13
dopłata w pokoju z łazienką***
dopłata w pokoju bez łazienki***

od 1 maja 2018 r.
do 30 kwietnia 2019 r.

60,00
50,00
25,00
35,00
30,00

Ceny noclegów nie obejmują wyżywienia.
W Domu Wypoczynkowym znajduje się kuchnia z całkowitym wyposażeniem.
* Opłata zawiera 8% VAT.
** Dziecko urodzone w latach 2016-2018 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.

2
ul. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 31
socjalny@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Dział Socjalny

INFOMACJE OGÓLNE:
Doba hotelowa rozpoczyna się w Ośrodku w:
a) Kołobrzegu o godz. 1600 w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu następnym o godz. 1400;
b) Białej Górze o godz. 1300 w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu następnym o godz. 1100;
2.
Z turnusów dla emerytów mogą korzystać również pracownicy;
3.
Płatność za noclegi dokonuje się w kasie UAM lub przelewem na podane konto po wystawieniu polecenia
zapłaty w terminie podanym przez Dział Socjalny. W Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w
Kołobrzegu istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą lub kredytową.
4.
Podstawą zakwaterowania w ośrodkach jest skierowanie wydane przez Dział Socjalny. Pobyt wykupiony w
ośrodkach UAM nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w
nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
5.
Od osób wypoczywających w ośrodkach pobierana jest opłata klimatyczna.
6.
Odpłatność dotycząca dzieci obowiązuje do końca roku kalendarzowego niezależnie od miesiąca, w którym
dziecko ukończyło wymagany wiek.
7.
Liczba osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać liczby osób zameldowanych
(skierowanych) i mających opłacony pobyt.
8.
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.
9.
W ośrodkach zapewniony jest bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego.
10. Wszystkie ośrodki czynne są przez cały rok.
11. Gościom nie udostępnia się służbowego sprzętu komputerowego.
12. Przebywanie oraz wprowadzanie psów oraz innych zwierząt domowych na teren ośrodków jest zabronione.
1.

Od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje odpłatność ustalona na mocy Porozumienia w sprawie odpłatności za
pobyt w ośrodkach wypoczynkowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawartego w dniu 19 lutego 2018 roku.

Rezerwacji miejsc w Ośrodku w Kołobrzegu poza sezonem można dokonać bezpośrednio w biurze
recepcji w Kołobrzegu: tel. 61 829 28 40; e-mail: kolobuam@amu.edu.pl .
W pozostałych ośrodkach rezerwacja miejsc poza sezonem jest możliwa tylko w Dziale Socjalnym:
tel. 61 829 43 31 e-mail: pajak@amu.edu.pl .

Wnioski na wczasy prosimy składać w Dziale Socjalnym,
Collegium Minus, pokój nr 29 w następujących terminach:
NA TURNUS:

W TERMINIE DO:

SPRZEDAŻ

„B
BOŻE NARODZENIE 2018
i NOWY ROK 2019”

16 listopada 2018 r.,

do 7 grudnia 2018 r.

„FERIE ZIMOWE 2019”

10 grudnia 2018 r.

do 4 stycznia 2019 r.

Informacja o przydziale turnusów dostępna będzie w Dziale Socjalnym.
KIEROWNIK
DZIAŁU SOCJALNEGO

PRZEWODNICZĄCA
Międzyzwiązkowego Zespołu
ds. przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego
/-/ Krystyna Andrzejewska

/-/Hanna Cabała
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