CENNIK
BAZA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWA
„Lubogoszcz” Kasinka Mała
Cennik obowiązuje od 01.01.2022 roku

POBYT GRUP SZKOLNYCH

Budynki stałe (nocleg + wyżywienie)

Cena brutto
/za osobę
70,00 zł

Styczeń - grudzień (nocleg 34,00 +
wyżywienie 36,00 )⃰

Domki campingowe (nocleg + wyżywienie)
Maj - październik (nocleg 26,00 +
wyżywienie 36,00 )⃰
Wyżywienie w cenie: 10,00 zł - śniadanie
16,00 zł – obiad
10,00 zł – kolacja
Zwolniony z odpłatności za pobyt jest 1
nauczyciel/opiekun na 15 uczniów.

62,00 zł

POBYT GRUP STUDENCKICH

Budynki stałe (nocleg + wyżywienie)

Cena brutto
/za osobę
82,00 zł

Styczeń - grudzień (nocleg 40,00 zł +
wyżywienie 42,00 zł)

Domki campingowe (nocleg + wyżywienie)

78,00 zł

Maj - październik (nocleg 36,00 zł +
wyżywienie 42,00 zł)

POBYT NA WCZASACH

Budynki stałe (nocleg + wyżywienie)

Cena brutto
/za osobę
88,00 zł

Styczeń - grudzień (nocleg 46,00 zł +
wyżywienie 42,00 zł)

Domki campingowe (nocleg + wyżywienie)
Maj - październik (nocleg 36,00 zł +
wyżywienie 42,00 zł)

Dzieci do lat 7 – 50% zniżki kosztów
pobytu
Wyżywienie w cenie: 12,00 zł - śniadanie
18,00 zł – obiad
12,00 zł – kolacja
Wyżywienie na zamówienie specjalne
oraz organizacja imprez – wycena
indywidualna po zatwierdzeniu
wcześniejszej kalkulacji.

78,00 zł

USŁUGI POZOSTAŁE

Cena brutto

Wynajem sali dydaktycznej na
przeprowadzenie konferencji, warsztatów
(1 godzina)

50,00 zł

Wynajem boiska na przeprowadzenie
zajęć rekreacyjno-sportowych (1 godzina)

20,00 zł

Udostępnienie placu na ognisko przez
grupy nie korzystające z pobytu w bazie
(1 godzina)

20,00 zł

Transport na trasie: Kasinka Mała(czarny
szlak) - Baza Lubogoszcz (1 kurs)

60,00 zł

Bilard (1 mecz)

10,00 zł

Opłata za pobyt czworonoga (za 1 dobę)

Przy pobytach 1-2 dniowych dodatkowo
pobierana jest kwota za pranie pościeli
(Cena jednorazowa za 1 komplet)

10,00 zł

10,00 zł

CENNIK – dodatkowe posiłki
Zupa

Cena brutto
9,00 zł

Żurek, Fasolka po bretońsku, Leczo

13,00 zł

Drugie danie jarskie
(gołąbki, pierogi, naleśniki)

16,00 zł

Drugie danie mięsne

19,00 zł

Danie biwakowe
(kiełbasa z grilla, zapiekanka)

12,00 zł

Herbata

5,00 zł

Kawa (rozpuszczalna, parzona)

7,00 zł

Kawa (rozpuszczalna, parzona z mlekiem)

8,00 zł

Kompot

4,00 zł

Ciasto wyrób własny

5,00 zł

Frytki

9,00 zł

SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE PTSM

Cena brutto
/za osobę

Schronisko czynne
od 15 kwietnia do 15 października

Młodzież ucząca się (do 26 lat),
nauczyciele

26,00 zł

Turyści krajowi i zagraniczni

30,00 zł

Wypożyczenie kompletu pościeli
(można mieć pościel we własnym zakresie)

10,00 zł

Posiadacze legitymacji PTSM

- 20% zniżki ceny
podstawowej

Posiadacze złotej odznaki PTSM

- 50% zniżki ceny
podstawowej

Wyżywienie można wykupić w stołówce na
terenie ośrodka po wcześniejszym
zamówieniu

