
Zarządzenie nr 36/2015/2016 
Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
z dnia 9 maja 2016 roku 

 
 
 

w sprawie: cennika usług w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w Pięknej 

Górze k/Giżycka 

 
 

Na podstawie § 109 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego  w Warszawie zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

 Wprowadzam cennik usług Ośrodka Dydaktyczno-Sportowego AWF 

Warszawa, określający wysokość opłat za zakwaterowanie oraz usługi świadczone 

przez Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF w Pięknej  Górze k/Giżycka, stanowiący 

załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 2 

 
W indywidualnych przypadkach dopuszcza się stosowanie opłat odbiegających 

od przewidzianych w załączniku nr 1. Opłaty zwiększyć lub zmniejszyć może Kierownik 

Ośrodka w porozumieniu z Kanclerzem. 

 
§ 3 

 
Z dniem 9 maja 2016 r. tracą moc dotychczasowe cenniki. 
 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Kanclerz 
       Akademii Wychowania Fizycznego 
 
        Włodzimierz Cygański 
 
 



 

 

                                                                             

Cennik opłat  w  Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF Warszawa w  Pięknej 
Górze k/Giżycka  

obowiązuje od 9 maja 2016 r.  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza AWF nr 36/2015/2016 z dnia 9 maja 2016 r.   
 

STUDENCI 
Opłatę za pobyt studentów/ek na obozie  w Ośrodku Dydaktyczno-Sportowym AWF w 

Pięknej Górze k/Giżycka ustala się na kwotę 82,- zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote ) 

za osobodzień 

 
 

 

 
INNI 
ZAKWATEROWANIE        

Wyszczególnienie apartament 

pokoje hotelowe 
domki 

campingowe 

 

pokoje 2 
osobowe,łazienka+WC 

pokoje 3,6,8,9 
osobowe  

Pracownicy, emeryci AWF 
200,00 
zł/doba 40,00 zł/os. 25,00 zł/os. 25,00 zł/os.  

Goście (inne osoby) 
200,00 
zł/doba 52,00 zł/os. 40,00 zł/os. 32,00 zł/os.  

 
Kadra dydaktyczna obozów studenckich – zakwaterowanie i wyżywienie bezpłatne. 
Wyżywienie dla innych osób – zamawiane indywidualnie w Ośrodku. 

  

      

USŁUGI      

rodzaj  sprzętu-usługi cena w zł. za 1 godz. 
cena w zł.  
za 1 dobę   

kajak turystyczny 10,00 zł 40,00 zł   

łódź wiosłowa 15,00 zł 40,00 zł   

deska z żaglem 25,00 zł 70,00 zł   

jacht żaglowy typu 
"OMEGA"   70,00 zł   

jacht  żaglowy typu 
"NASCH"   80,00 zł   

jacht żaglowy typu "DZ"   180,00 zł   

postój w porcie+prysznic   20,00 zł   

sauna 60,00 zł     

rower 10,00 zł 25,00 zł   

opłata za psa   5,00 zł   

bojer (ślizg lodowy DN) 25,00 zł     

deska lodowa 20,00 zł     

narty biegowe 5,00 zł     

Studenci  i pracownicy AWF Warszawa podczas zajęć dydaktycznych sprzęt do tych zajęć 
użytkują bezpłatnie. 

  

  
 
 
 
      



 
 
 

PARKOWANIE 
      

Studenci AWF Warszawa* Bezpłatnie    

Kadra dydaktyczna oraz 
pracownicy Bezpłatnie 

   

Goście (inne osoby) 5,00 zł za dobę    
   

   

      
POZOSTAŁE USŁUGI 
      

postój jachtu - cały sezon letni 500,00 zł   

postój motorówki - cały sezon letni 500,00 zł   

postój łodzi - cały sezon letni 400,00 zł   

postój skutera wodnego - cały sezon letni 400,00 zł   

zimowanie jachtu  250,00 zł   

zimowanie łodzi 250,00 zł   

 
 


