
obowiązuje od 1 kwietnia 2011 roku
Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Kanclerza AWF nr 14/2011 z dnia 30 marca 2011 roku

ZAKWATEROWANIE
pokoje hotelowe

pokoje 3,6,8,9 osobowe
Studenci AWF Warszawa 35,00 zł/os. 25,00 zł/os. 25,00 zł/os.
Goście (inne osoby) 45,00 zł/os. 35,00 zł/os. 30,00 zł/os.

1. Niemożliwe jest wykupienie miejsca noclegowego bez wykupienia minimum jednego posiłku dziennie.
2. Pracownicy AWF przebywający w delegacji służbowej - zakwaterowanie i wyżywienie nieodpłatne.
3. Cena dla grup zorganizowanych możliwa do negocjacji.

WYŻYWIENIE
śniadanie obiad kolacja

Studenci AWF Warszawa 13,00 zł 23,00 zł 13,00 zł
Goście (inne osoby) 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł

1. Wykupienie 1/2 wyżywienia dziennego w cenie 29,00zł tylko dla dzieci do lat 7
2. Cena dla grup zorganizowanych możliwa do negocjacji.

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

PARKOWANIE
Studenci AWF Warszawa* bezpłatnie

bezpłatnie

Goście (inne osoby) 5,00 zł za dobę
* studenci AWF Warszawa uczestniczący w obozach
** samochód służbowy lub delegacja wystawiona na samochód prywatny

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

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

domki 
campingowe

pokoje 2 
osobowe,łazienka+WC

rodzaj  sprzętu-usługi

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

Pracownicy AWF w delegacji 
służbowej**
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