OFERTA HOTELOWA
UWAGA: W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ
W HOTELACH OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH.
KORZYSTAJĄCY Z USŁUG HOTELOWYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO
RESPEKTOWANIA ZASAD OBOWIĄZUJACYCH W HOTELACH.

1. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia następuje wyłącznie e-mailem (skan
zamówienia) na adres grandprix@mosir.ostrowiec.pl wyłącznie na dedykowanym druku
zamówienia, koniecznie z podpisami osób upoważnionych (np. prezesa, wiceprezesa,
głównego księgowego). Niewłaściwie wypełnione zamówienia nie będą przyjmowane.
2. Zamówienia zakwaterowania i wyżywienia należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 23 LUTEGO (wtorek) do godziny 12.00. Korekty dokonywane po tym terminie nie
będą uwzględniane, a opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem.
3. Płatność za zakwaterowanie i wyżywienie pobierana będzie bezpośrednio przez hotele.
Forma zapłaty (np. gotówka/przelew przed zawodami, płatność kartą płatniczą) powinna być
ustalona telefonicznie bezpośrednio z hotelem. Nie ma możliwości zapłaty za zakwaterowanie
i wyżywienie przelewem po zakończeniu zawodów.
4. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi fakt
zarezerwowania miejsc noclegowych na adres e-mail podany w zamówieniu. Po przyjeździe
klub może od razu zakwaterować się w miejscach noclegowych (nie jest konieczny
wcześniejszy przyjazd na Pływalnię „Rawszczyzna”).
5. Wykaz miejsc noclegowych zapewnianych przez organizatora:
nazwa miejsca zakwaterowania, adres
Hotel Accademia, al. 3 Maja 13
tel. 41 2654222
e-mail: ostrowiec@hotelaccademia.pl
Hotel RED, ul. Kuźnia 75
tel. 41 2666121
e-mail: recepcja@hotelred.pl
Hotel Pod Parowozem, ul. Kolejowa 3
tel. 41 2655990
e-mail: recepcja@ostrowiec.com.pl
Restauracja i Hotel Panorama,
Jędrzejów 84A
tel. 41 2654037
e-mail: recepcja@panorama-hotel.pl

cena brutto
za osobodzień
z pełnym wyżywieniem
175 zł
śniadanie 35 zł, obiad 45 zł,
kolacja 40 zł, nocleg 55 zł
170 zł
śniadanie 25 zł, obiad 35 zł,
kolacja 35 zł, nocleg 75 zł
160 zł
śniadanie 17 zł, obiad 41 zł,
kolacja 27 zł, nocleg 75 zł

160 zł
śniadanie 28 zł, obiad 34 zł,
kolacja 28 zł, nocleg 70 zł

odległość
od
Pływalni
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1,5 km

180

1,5 km

23

2,5 km

28

4,7 km

50

W przypadku wyczerpania się ilości dostępnych miejsc noclegowych klub zobowiązany
jest poszukać zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.

