
,Noclegi

Organizator zapewnia noclegi z następującymi opcjami, przy czym zależenie od 
zainteresowania miejsce może ulec zmianie.

Opcja 1. Hotel Dębowiec odległość do hali 300 m
1. Pokoje 2 osobowe 120zł – 60zł/osoba za 1 nocleg 
2. Pokoje 3 osobowe 165zł – 55zł/osoba za 1 nocleg
3. Pokoje 4 osobowe 200zł – 50zł/osoba za 1 nocleg
Usługa nie obejmuje śniadań. 
http://www.hoteldebowiec.pl/ 

śniadanie w hotelu płatne dodatkowo: 25 PLN / osobę (śniadanie kontynentalne 15 zł do 
uzgodnienia dopiero w maju 2016 roku)  
wstępna rezerwacja na 20 osób 

Opcja 2. OSR Victoria BBOSIR ul Bratków odległość do hali 5km. 

Ceny i oferta na rok 2015 (do potwierdzenia, zależnie od zainteresowania)
Pokój 2 osobowy z pełnym węzłem sanitarnym - 42 zł/osobę (przy uwzględnieniu zniżek) za 1 nocleg
Pokój 3 osobowy z pełnym węzłem sanitarnym - 34 zł/osobę (przy uwzględnieniu zniżek) za 1 nocleg
Pokój 5 osobowy z pełnym węzłem sanitarnym - 24 zł/osobę (przy uwzględnieniu zniżek) za 1 nocleg

Opcja 3. Internat szkolny Ul. Gałczyńskiego odległość do hali 5km.

Pokoje 2-3 osobowe bez łazienką – 40 zł/osobę za 1 nocleg

Pokoje 2-3 osobowe z łazienki – 50 zł/osobę za 1 nocleg

Dzieci do 10 lat bezpłatnie, 10-18 lat połowę ceny.

Pokoje o wysokim standardzie jak na internat, obiekt modernizowany w roku 2014, bez TV w pokojach

Opcja 4. Schronisko Młodzieżowe ul Słowackiego, 7 km do hali

http://ssm.bielsko.pl/
Pokoje 2-3 osobowe, na 4 piętrze.

24 zł/osobę/1 nocleg + jednorazowy koszt pościeli 6 zł

17,50 zł/dziecko/1 nocleg w wieku szkolnym (z legitymacją) + jednorazowy koszt pościeli 6 zł

Dzieci do lat 6 bezpłatnie + jednorazowy koszt pościeli 6 zł

Ograniczenia: ze względu na charakter obiektu – pobyt dzienny w godz. 10-17 płatny dodatkowo 6 zł. 
Zakaz palenia, picia alkoholu 

http://www.hoteldebowiec.pl/
http://ssm.bielsko.pl/


Accomodation
Organizers coordinate accommodation in following places. Hotel could be changed 
depends on number of attenders. 

Option 1. Hotel Dębowiec (about 300 m from the hall), http://www.hoteldebowiec.pl/
– 2-person room 60zł / person / 1 night
– 3-person room 55zł / person / 1 night
– 4-person room 50zł / person / 1 night
Offer doesn’t include breakfast. Breakfast is available in hotel – 25zł per person (lower 
price could be discussed in May 2016 – info from Hotel Manager).

Option 2. OSR Victoria BBOSIR Bratków street distance 5km 

Note: Prices base on 2015 data, Request is sent to hostel.

– 2-person room 42zł / person / 1 night
– 3-person room 34zł /person / 1 night
Offer doesn’t include breakfast. Breakfast is available in hotel as additional payment.

Option 3. Student House (Internat) Galczynskiego street. distance 5km 
2-3 persons rooms with or without bathrooms, without TV. Good standard, modernization
done last year. 
Costs: 

40 PLN for person per day (room without bathroom). 

50 PLN for person per day (room with bathroom), 

Children up to 10 years old – free, 10-18 half price.

Offer doesn’t include breakfast. Breakfast could be prepared as additional payment and 
request to other party.

Option 4. SSM Hostel Slowackiego street. distance 7 km
http://ssm.bielsko.pl/ 
Rooms 3 persons. 
Adults 24 PLN per day 

Children up to 6 free 
School Children 17,50 PLN per day (SChool ID is requested). 

Some restrictions exist: 
No smoking No alkohol, 
Stay from 5pm - 10am, during a day +6PLN, eg If You go at 10,00 am and come back 
5pm, no additional costs, 
+6 PLN for bedclothes 
rooms located at 5 level,

Offer doesn’t include breakfast.

http://ssm.bielsko.pl/
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