
 

 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2019 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

z dnia 21.03.2019 r. 

 
I. Cennik obowiązujący od 2019 roku na ośrodku wypoczynkowo-wędkarskim                      

w  Bezchlebiu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  

 

         członek PZW   osoby niezrzeszone  

         w PZW  

 

1. wejście na teren ośrodka     0,00 zł    2,00 zł w okresie VII-VIII** 

2. opłata za miejsce postojowe                      2,00 zł      5,00 zł 

3. opłata za najem domków za dobę: 

w  miesiącach   IV-VI, IX-X: 

 domek 4 osobowy – 1-3 dni               85,00 zł             100,00 zł 

domek 4 osobowy od 4 dni              80,00 zł     95,00 zł 

 domek 6 osobowy – 1-3 dni             110,00 zł   120,00 zł 

domek 6 osobowy od 4 dni               100,00 zł   115,00 zł 

w  miesiącach   VII-VIII: 

 domek 4 osobowy –  1-3 dni           115,00 zł   130,00 zł         

domek 4 osobowy  od 4 dni             100,00 zł   115,00 zł               

 domek 6 osobowy –  1-3 dni            135,00 zł                              155,00 zł 

domek 6 osobowy  od 4 dni            120,00 zł                       140,00 zł 

4. opłata za dostawkę na dobę             30,00 zł               30,00 zł     

5. opłata za zgubienie lub uszkodzenie  

klucza                                                        30,00 zł                                30,00 zł 

6. opłata za wypożyczenie kajaka dla wszystkich                               10,00zł/ godz. 

7. opłata za wypożyczenie rowerka wodnego dla wszystkich         15,00 zł/ godz. 

8. Opłata za wypożyczenie ręcznika                                10,00 zł/na okres pobytu 

Wynajem powyżej 21 dni - istnieje możliwość negocjacji ceny. 

*   Pobierana jest kaucja w wysokości 150,00 zł.  

Przekazanie i zdanie domku następuje  w obecności gospodarza ośrodka. W razie 

stwierdzenia pozostawienia nieporządku i nieczystości kaucja nie podlega zwrotowi. 

Do opłat za domki doliczana jest opłata za media wg wskazań licznika. 



 

Zwalnia się z opłat  za miejsca postojowe uczestników zawodów wędkarskich oraz 

uczestników imprez całodniowych organizowanych przez Restaurację. 

 

Klienci Restauracji są zwolnieni z opłat za wejście na teren ośrodka do 2 godz.                      

na podstawie przedstawionego paragonu fiskalnego.  

Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.  

 

II. Regulamin rezerwacji na ośrodku wypoczynkowo-wędkarskim w Bezchlebiu Okręgu 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach 

 

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem lub mailem. 

2. Rezerwacji dokonuje się na nazwisko osoby lub nazwę firmy, która będzie dokonywać 

płatności. 

3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zaliczki za pobyt na konto PKO BP 

SA II Oddział Katowice nr:  87 1020 2313 0000 3902 0120 1557 lub u gospodarza. 

Wpłata zadatku oznacza potwierdzenie oraz akceptację warunków rezerwacji określonych                         

w niniejszym Regulaminie. 

4. Potwierdzenie rezerwacji i następnie niewykorzystanie całości pobytu zgodnie  

z rezerwacją, obciąża Gościa w 100% wartości wykupionej usługi. 

5. Nie wpłacenie zadatku w określonym terminie powoduje automatyczną anulację 

rezerwacji. 

6. Wpłaty zadatku należy dokonać w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji. 

7. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny. 

8. W przypadku anulacji rezerwacji poniżej 30 dni przed datą rezerwacji, zadatek pozostaje 

bezzwrotny. Anulacja w takim terminie wiąże się ze 100% utratą wpłaconego zadatku. 

9. Pozostała kwota do zapłaty płatna jest w dniu przyjazdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


