
  

 

 

 

 

 

 

 Cennik pobytu i wyżywienia w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym „Zimowit”                

w Wiśle 

 Osoba uprawniona Osoba nieuprawniona 

 
Pokoje I kategorii z łazienką 

 

 
Nocleg 

 
32 zł 

 
47 zł 

Wyżywienie 3 posiłki 
(śniadanie, obiad, kolacja) 

 
28 zł 

 
52 zł 

Nocleg  z pełnym 
wyżywieniem 
(śniadanie, obiad, kolacja) 

 
60 zł 

 
99 zł 

 
Dzieci w wieku 3-12 lat 

nocleg 32 zł 
przy wyżywieniu można 
korzystać ze stawki 50 % 
podanej ceny posiłków 

nocleg 47 zł 
przy wyżywieniu można 
korzystać ze stawki 50 % 
podanej ceny posiłków 

 
Dzieci do 3 lat 

 
gratis 

 
Pokoje II kategorii z łazienką poza pokojem 

 

 
Nocleg 

 
28 zł 

 
41 zł 

Wyżywienie 3 posiłki 
(śniadanie, obiad, kolacja) 

 
28 zł 

 
52 zł 

Nocleg  z pełnym 
wyżywieniem 
(śniadanie, obiad, kolacja) 

 
56 zł 

 
93 zł 

 
Dzieci w wieku 3-12 lat 
 

nocleg 28 zł 
przy wyżywieniu można 
korzystać ze stawki 50 % 
podanej ceny posiłków 

nocleg 41 zł 
przy wyżywieniu można 
korzystać ze stawki 50 % 
podanej ceny posiłków  

 
Dzieci do 3 lat 

 
gratis 



Informacje uzupełniające do cennika: 

- Osoby uprawnione to:  

1. funkcjonariusze Służby Więziennej, 

2. pracownicy Służby Więziennej,  

3. emeryci i renciści Służby Więziennej, 

4. małżonkowie osób wyszczególnionych w pkt. 1-3, pozostające na utrzymaniu dzieci własne lub 

małżonka, przysposobione, wzięte na wychowanie, które: 

a) nie ukończyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 25 lat; 

b) bez względu na wiek stały się niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo 

całkowicie niezdolne do pracy przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a. 

- każdy pokój wyposażony jest w lodówkę, TV-SAT, radio, czajnik bezprzewodowy, 

- w ośrodku dostępny jest bezpłatnie Internet bezprzewodowy (wi-fi), 

- rezerwacja: warunkiem utrzymania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30 %  

przewidywanej opłaty za pobyt w ciągu trzech dni od złożenia rezerwacji, nie później niż na dwa 

miesiące przed rozpoczęciem pobytu w ośrodku. W przypadku rezygnacji w okresie do 

dwóch tygodni przed rozpoczęciem turnusu zaliczka podlega zwrotowi w innych 

okolicznościach przepada, 

- podane ceny nie zawierają opłaty klimatycznej, która uiszczana jest bezpośrednio po 

przyjeździe w recepcji tylko w formie gotówkowej, 

- wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT, płatność na miejscu wyłącznie 

gotówką, 

- cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, cennik dostępny 

jest w recepcji ośrodka, 

- doba hotelowa trwa od 18:00 do 18:00. 

 
Zaplanowane turnusy wczasowe w okresie letnim 2012 

 

Turnus I 5 – 16 sierpnia 2012 

Turnus II 18 – 26 sierpnia 2012 

Turnus III 28 sierpnia – 6 września 2012 

Turnus IV 11 – 20 września 2012 

Turnus V 22 – 30 września 2012 

W dniach 7 – 9 września br. w Ośrodku w Wiśle odbędą się Mistrzostwa Służby Więziennej 
w Kolarstwie Górskim 

 

 

 



Oferta Ośrodka Wypoczynkowo – Szkoleniowego „Zimowit” w Wiśle 

 

Ośrodek „Zimowit” oferuje do dyspozycji gości 14 pokoi 2, 3 i 4 osobowych I kategorii                   

z łazienką. 2 apartamenty z dwoma aneksami 2 i 3 osobowymi i łazienką, łącznie mogącymi 

pomieścić po 5 osób każdy (cena pobytu w apartamencie podwyższona jest o 20-25%),                 

4 pokoje 1 i 2 osobowe II kategorii z łazienką poza pokojem. Łącznie w ośrodku może 

przebywać 51 osób jednocześnie. 

Ośrodek dysponuje salą konferencyjno – szkoleniową na 40 osób wyposażoną w sprzęt 

multimedialny i nagłaśniający. 

Wczasowicze mogą korzystać z wycieczek pieszych i autokarowych szlakami Beskidu 

Śląskiego i Żywieckiego, wycieczek krajoznawczych do Republiki Czeskiej i Słowackiej pod 

opieką licencjonowanych przewodników i pilotów wycieczek, organizowanych przez lokalne 

biura podróży. Oferujemy organizację imprez okolicznościowych - przyjęcia, bankiety, 

ogniska, wieczorki, kuligi letnie i zimowe w towarzystwie zespołu muzycznego, gawędziarza 

lub kapeli góralskiej, wypożyczalnię sprzętu narciarskiego (narty, buty, kije, kaski, sanki) w 

okresie zimowym, a w okresie letnim wypożyczalnię rowerów. Do dyspozycji gości  jest 

również sauna i siłownia. 

 

Nasz adres: 

Ośrodek Wypoczynkowo Szkoleniowy "Zimowit" w Wiśle 

ul. Wodna 3 
43-460 Wisła 
tel. recepcja  

33/855 27 98 
698 532 928 

 
Informacji dotyczących pobytu oraz szczegółów dotyczących rezerwacji udziela,  

Kierownik Ośrodka WS „Zimowit” 
602 323 708 

 
email: wisla@nszzfipw.org.pl 

Zaliczki oraz opłaty za pobyt można wpłacać na nasze konto bankowe 

BZWBK 06 1090 2008 0000 0001 1933 9959 

Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Katowicach 
ul. Mikołowska 10a 

40-950 Katowice 
 


