
ZARZĄDZENIE Nr 8/13 
Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

z dnia 05 sierpnia 2013 roku 
 

w sprawie wprowadzenia cennika usług noclegowych, świadczonych  
w Ośrodku Wczasowym „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, u l. Spacerowa 6 

 
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 6 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXV/367/09 Rady 

Gminy Postomino z dnia 25 września 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury  
i Sportu w Postominie i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 2055), 
zarządzenia Nr 281/2009 Wójta Gminy Postomino z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz  
§ 2 umowy użyczenia Nr 72243-2/1/2010 z dnia 01 stycznia 2010 r. zawartej między 
Gminą Postomino a Centrum Kultury i Sportu w Postominie zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Centrum Kultury i Sportu w Postominie, zwane dalej Centrum, administruje 

Ośrodkiem Wczasowym „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6, 
zwanym dalej Ośrodkiem. 

§ 2. 1. Wprowadza się cennik usług świadczonych w Ośrodku, w następujących terminach 
i wysokości: 

Terminy Wyszczególnienie  Pobyt dla Osoby 
fizyczne 

Grupy  
zorganizowane  

domek 4 os. 
domek 5 os. 

od 1 do 20 czerwca  
i od 1 do 30 
września domek 8 os. 

ustalane 
odrębnie 35 zł/os/dobę 25 zł/os/dobę 

4 os. 170 zł/dobę 
3 os. 150 zł/dobę 
2 os. 120 zł/dobę 

domek 4 os. 

1 os. 110 zł/dobę 
5 os. 190 zł/dobę 
4 os. 170 zł/dobę 
3 os. 150 zł/dobę 
2 os. 130 zł/dobę 

domek 5 os. 

1 os. 110 zł/dobę 
8 os. 220 zł/dobę 
7 os. 210 zł/dobę 
6 os. 190 zł/dobę 
5 os. 170 zł/dobę 
4 os. 150 zł/dobę 
3 os. 130 zł/dobę 
2 os. 110 zł/dobę 

od 21 czerwca  
do 31 sierpnia 

domek 8 os. 

1 os. 85 zł/dobę 

25 zł/os/dobę 

domek 4 os. 
domek 5 os. pozostałe 
domek 8 os. 

ustalane 
odrębnie 27 zł/os/dobę 16 zł/os/dobę 

2. Z opłat, o których mowa w ust. 1 zwolnione są dzieci do 4 roku życia. 
3. Grupa zorganizowana, o której mowa w ust. 1 składa się z minimum 15 osób. 

§ 3. Możliwe jest czasowe nie świadczenie usług przez Ośrodek ze względu na warunki 
atmosferyczne, remonty, organizację kolonii, itp. 

§ 4. Poza opłatami, o których mowa w § 2. dodatkowo pobierana jest opłata miejscowa, 
tzw. „klimatyczna”, u pracownika sprawującego nadzór nad Ośrodkiem, zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 

§ 5. Domki cztero i pięcio - osobowe składają się z 2 pokoi i łazienki, zaś domki ośmio- 
osobowe to pokój i łazienka. 

§ 6. Doba noclegowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 12.00, zaś kończy o godz. 
10.00. 



 
§ 7. 1.  Usługi noclegowe świadczone są w przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu  

i miejsc. 
2. Rezerwacji, o której mowa w ust. 1 należy dokonywać telefonicznie, pod  

nr 695-387-218 lub (59) 810 93 73, albo osobiście w Centrum Kultury i Sportu  
w Postominie, 76-113 Postomino 97 lub w Ośrodku. 

3. Rezerwację uznaje się za skuteczną w chwili potwierdzenia przez pracownika 
Centrum wolnego terminu i uiszczeniu przedpłaty za pobyt w wysokości 30% 
kosztów zarezerwowanych noclegów. 

4. Przedpłatę należy: 
1) kierować na konto Centrum Kultury i Sportu w Postominie  

o nr 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010, z dopiskiem „Przywodny” oraz 
nazwiskiem rezerwującego i terminem pobytu lub 

2) uiścić w siedzibie Centrum lub u pracownika sprawującego nadzór w ośrodku, 
w terminie min. 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia korzystania z usług 
noclegowych. 

5. Pozostałą kwotę za zarezerwowany i zadeklarowany czas pobytu należy uiścić 
gotówką u pracownika sprawującego nadzór nad Ośrodkiem w dniu przybycia na 
teren Ośrodka, w chwili meldowania, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku firm i przedsiębiorstw, stowarzyszeń oraz instytucji możliwa jest 
płatność za usługę przelewem, po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Centrum. 

§ 8. 1. Rezygnacja z usług noclegowych jest możliwa w każdym terminie z zastrzeżeniem 
ust. 2: 

      2. W przypadku wniesienia przedpłaty w wysokości i terminie określonym w § 7 oraz 
rezygnacji z usług noclegowych: 
1) w terminie dłuższym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia korzystania z 

usług noclegowych – przedpłata zwracana jest na wskazane przez 
rezerwującego konto bankowe, na podstawie jego pisemnego wniosku, 

2) w terminie krótszym niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia korzystania z 
usług noclegowych – przedpłata nie podlega zwrotowi.  

§ 9. W przypadku posiadania wolnych miejsc usługi noclegowe można wykupić 
bezpośrednio u pracownika sprawującego nadzór nad Ośrodkiem. 

§ 10. 1. Dyrektor Centrum może zwolnić z całości lub części opłat, o których mowa w § 2 
grupy zorganizowane złożone z dzieci i młodzieży gmin partnerskich Gminy 
Postomino. 

2. Dyrektor Centrum może zwolnić z całości lub części opłat, o których mowa w § 2 
inne grupy i osoby fizyczne na podstawie zawartych umów, porozumień  
i odrębnych ustaleń, w tym w szczególności: ratowników, funkcjonariuszy policji, 
straży, kierowników kolonii, służby medycznej, artystów występujących na 
imprezach organizowanych przez Centrum i innych”. 

3. Stowarzyszenia prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Postomino 
na pisemny wniosek mogą zostać zwolnione przez dyrektora Centrum z całości lub 
części z opłat za usługi, o których mowa w § 2. 

4. Wysokość zwolnienia każdorazowo ustala dyrektor Centrum. 
§ 11. Pracownik sprawujący nadzór nad Ośrodkiem prowadzi terminarz wynajęć miejsc 

noclegowych Ośrodka. 
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu, Specjaliście ds. 

turystyki Centrum i pracownikowi sprawującemu nadzór nad Ośrodkiem. 
§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 4/11 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu  

w Postominie z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia cennika usług 
noclegowych, świadczonych w Ośrodku „Przywodny” w Jarosławcu, 76-107,  
ul. Spacerowa 6.  

§ 14. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


