Kraków dnia 29.04.2022 r.
Centrum Spraw Pracowniczych
Dział Socjalno-Bytowy
KOMUNIKAT
NR 10/2022
=======================================================
Dotyczy: naboru na turnusy w Ośrodku AGH w Łukęcinie.
=======================================================
Zapraszam do skorzystania z możliwości pobytu w Ośrodku AGH w Łukęcinie w okresie
letnim 2022.
W załączeniu:
1. Funkcjonowanie Ośrodka AGH w sezonie letnim 2022 r. - Informacja
2. Zasady funkcjonowania Ośrodka AGH w Łukęcinie w 2022 roku
3. Regulamin Ośrodka AGH w Łukęcinie
Została

utrzymana

preferencja

cenowa

(uzależniona

od

sytuacji

materialnej)

dla emerytów i rencistów AGH, na turnusach 1, 2, 7 i 8.

Emeryci i renciści AGH (turnus 1, 2, 7 i 8)

L.p.

Średni przychód na osobę
w rodzinie (zł)

1.
2.
3.
4.

do 3 000
3 001 – 5 000
5 001 – 7 000
ponad 7 000

800
650
500
400

Preferencja cenowa (zł)

Zgłoszenia odbywają się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie na
adres wczasy@agh.edu.pl wniosku wczasowego (załącznik nr 4) i oświadczenia (załącznik
nr 5 – Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) do 10 maja do
godziny 1500.
Osoby nieposiadające adresów e-mail wniosek wczasowy i oświadczenie mogą pobrać
i wypełniony złożyć na portierni w pawilonie C-1 lub w pawilonie C-2, w pokojach 108 lub
109.

Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego przejazdu:
a) autokarem AGH – Łukęcin – AGH. Zorganizowanie transportu zależne będzie
od poziomu

zainteresowania

(przy

30

osobach

chętnych

do

skorzystania

z transportu, koszt przejazdu w jedną stronę wynosi 250 zł).
b) busem od stacji PKP Wysoka Kamieńska do Ośrodka AGH w Łukęcinie (minimum 150
zł. wg. aktualnych cen za kurs). W przypadku większej ilości chętnych tj. 5 osób
i więcej – koszt od osoby wynosi 30 zł.

Dalsze informacje tj. o przydziale, płatności itp., będą przekazywane w kolejnych
komunikatach.
Dodatkowe informacje u Pani Ewy Bruzdy nr tel. 12 617 35 22 lub Pani Jolanty Szafran
nr tel. 12 617 34 62.
Dyrektor ds. Pracowniczych
mgr inż. Andrzej Pogonowski

