ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA AGH W ŁUKĘCINIE W 2022 ROKU

Organizacja i terminy turnusów pobytowych:
Działalność Ośrodka AGH w Łukęcinie w sezonie letnim rozpocznie się w sobotę
11 czerwca i zakończy w niedzielę 2 października. Planowana jest organizacja
ośmiu 14-dniowych turnusów pobytowych z możliwością rezerwacji pobytów
tygodniowych, w następującym systemie:





Ośrodek podzielony jest na pięć stref. Podział na strefy przedstawia
załącznik graficzny nr 1.
Utworzone są dwie grupy stref, dla których termin rozpoczęcia
i zakończenia każdego turnusu różni się o jeden dzień. Dla I, II i III strefy
turnusy rozpoczynają się i kończą w niedzielę, a dla strefy IV i V w sobotę.
Szczegóły dotyczące terminów pobytu w poszczególnych strefach
przedstawia załącznik nr 2.
Obowiązują ścisłe godziny rozpoczęcia – od 16:00 i zakończenia – do 10:00,
każdego turnusu. Wcześniejsze rozpoczęcie i późniejsze zakończenie pobytu
w domku nie będzie możliwe.

Zasady wyliczania opłat za korzystanie z domków:











Przedmiotem zakupu jest cały domek na 14 lub 7 dniowy turnus.
Opłaty za turnus uzależnione są od rodzaju „sezonu” – wysoki, średni, niski,
poza sezonem oraz od długości pobytu - 14, 7 dni. Szczegółowy cennik
przedstawia załącznik nr 3.
W ramach ceny możliwe jest zamieszkanie liczby osób, normatywnej dla
rodzaju domku ( odpowiednio 2, 4 i 6 osób).
Za dodatkową opłatą w domku może zamieszkać maksymalnie jedna osoba
więcej za wyjątkiem domku typu Brda 4 osobowy (likwidacja fotela
rozkładanego tzw. „amerykanki”.
Opłata klimatyczna wliczona jest w koszt pobytu.
Za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata sanitarna w wysokości 300 zł.
Ww. opłata skalkulowana została na podstawie wyceny firmy sprzątającej
i związana jest z koniecznymi dodatkowymi zabiegami sanitarnoporządkowymi podczas sprzątania domku, usuwaniem uszkodzeń
i zabrudzeń wyposażenia.
W przypadku zniszczeń wyrządzonych przez zwierzę, opiekun będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów ich usunięcia lub naprawy.

Zasady korzystania z wyżywienia:




Funkcjonował będzie następujący podstawowy system żywienia:
śniadanie-obiad-kolacja lub śniadanie-obiadokolacja z możliwością
pomniejszonej porcji. Warianty oraz cennik wyżywienia przedstawia
załącznik nr 4.
Osoby wybierające system z obiadokolacją mogą dodatkowo zakupić zupę
na wynos o godz. 13:00.








Istnieje możliwość częściowej rezygnacji z wyżywienia. Zasada ta dotyczy
wyłącznie śniadań lub (i) kolacji.
W trakcie pobytu istnieje możliwość incydentalnej rezygnacji z części
posiłków w ciągu jednego dnia. Fakt ten winien być zgłoszony z co najmniej
24-godzinnym wyprzedzeniem. Oferta kierowana jest do Gości realizujących
dłuższe (całodzienne) wyjazdy z Ośrodka.
Nie będzie możliwości zamawiania posiłków na wynos z dostawą do
domków. Ta opcja wyżywienia dostępna będzie wyłącznie z odbiorem
własnym przygotowanych posiłków ze stołówki, po wcześniejszym
zgłoszeniu takiego wniosku.
Możliwość rezygnacji z całego wyżywienia tylko dla dzieci do 3 lat.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Terminy turnusów
w sezonie 2022

pobytowych

w

Ośrodku

AGH

w

Łukęcinie

Od soboty

Od niedzieli
domki Brda w strefie IV
i domki „Tramwaj”
domki „Brda” w strefie I, II, III
w strefie V

Turnus

Sezon

1

niski

11.06 - 25.06

12.06 - 26.06

2

wysoki

25.06 - 09.07

26.06 – 10.07

3

wysoki

09.07 - 23.07

10.07 - 24.07

4

wysoki

23.07 - 06.08

24.07 – 07.08

5

wysoki

06.08 - 20.08

07.08 - 21.08

6

średni

20.08 - 03.09

21.08 – 04.09

7

niski

03.09 - 17.09

04.09 - 18.09

8

poza sezonem*

17.09 - 01.10

18.09 - 02.10

* bez wyżywienia, uruchomienie turnusu zależne od poziomu zainteresowania
W ramach turnusu przysługuje prawo dysponowania domkiem od godz. 16:00
pierwszego dnia pobytu do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.

Załącznik nr 3
Cennik domków oraz dodatkowego zakwaterowania w Ośrodku AGH
w Łukęcinie w sezonie wakacyjnym 2022.
Rodzaj domku

Wysoki sezon średni sezon niski
sezon Poza sezonem
pobyt
pobyt
pobyt
pobyt
14 dni/7 dni
14 dni/7 dni
14 dni/7 dni
14 dni/7dni

2-osobowy
(TRAMWAJ)

2380/1280

2240/1210

1820/1000

1540/860

2-osobowy
(BRDA)

2800/1490

2730/1460

2170/1180

1820/1000

4-osobowy
(BRDA)

4200/2210

3780/2000

3220/1720

2660/1440

6-osobowy
(BRDA)

5600/2930

5040/2650

4200/2230

3360/1810

Opłata za
dodatkową
osobę dorosłą

280/140

224/112

196/98

168/84

Opłata za
dodatkową
osobę - dziecko
(4-12 lat)

140/70

56/28

98/49

84/42

0

0

0

0

Opłata za
dodatkową
osobę - dziecko
(0-3 lat)
Uwaga:
- Ceny brutto w PLN,

- Ceny domków w całym turnusie odpowiednio 14/7 dniowym,
- Opłata za dodatkowe osoby naliczana jest, kiedy liczba osób w domku przekracza
liczbę miejsc nominalnych (2,6)
Dodatkowe opłaty
Jednorazowa opłata za pobyt zwierzęcia

300

Opłata za wypożyczenie 1 roweru/dobę

10

Opłata za korzystanie z pralki/1 cykl prania

5

Opłata za korzystanie z suszarki/1 cykl suszenia

5

Ceny brutto w PLN.

Załącznik nr 4
Cennik wyżywienia w Ośrodku AGH w Łukęcinie w sezonie 2022.
Wariant wyżywienia

Duża porcja

Mała porcja

śniadanie-obiad-kolacja

88

69

śniadanie-obiadokolacja

68

54

Dodatkowa oferta dla osób korzystających z „obiadokolacji”

Zupa na wynos o godz. 13:00

Duża porcja

Mała porcja

4,50

4,50

Ceny brutto w PLN za dobę.

Ceny poszczególnych posiłków wchodzących w skład wariantów wyżywienia
śniadanie

26

21

obiad

36

27

kolacja

26

21

obiadokolacja

42

33

Ceny brutto w PLN za posiłek.

