
Karta zgłoszeniowa. VII Zjazd Ornitologów Pomorza 03-05.02.2017. 

Ośrodek Wypoczynkowy „ Wielki Błękit”, Łukęcin, ul. Spacerowa 3 
 

Imię i nazwisko uczestnika:  

Adres mailowy:  

Telefon kontaktowy:  

 
Wybrane opcje proszę zaznaczyć X w żółtym polu 

Opcja 
03.02.2017. 

(piątek) 

04.02.2017.  

(sobota) 

05.02.2017. 

(niedziela) 

Cena 

za 

osobę 

Wybieram 

Pakiet nr 1 
ciepła kolacja 

nocleg 

śniadanie, serwis kawowy, 

obiad, kolacja, ciepła 

przystawka, nocleg  
śniadanie 261 zł  

Pakiet nr 2 
ciepła kolacja 

nocleg 

śniadanie, serwis kawowy, 

obiad, kolacja  XXXXXXXXX

XX 
184 zł  

Pakiet nr 3 XXXXXXXXXX 

śniadanie serwis kawowy, 

obiad, kolacja, ciepła 

przystawka,  nocleg  
śniadanie 191 zł  

 

Posiłki wegetariańskie   

 
- 

 

 

Wyżywienie w klimatyzowanej jadalni z wyjściem na taras: śniadanie i kolacja w formie 

bufetu, obiad serwowany, ciepła przystawka w formie bufetu. 

Preferencyjne ceny w barze - PŁATNOŚĆ TYLKO GOTÓWKĄ! 

Opłata klimatyczna i parking dozorowany na terenie ośrodka w cenie. 

Zakwaterowanie: klasyczne pokoje 2, 3 osobowe z łazienką z natryskiem, suszarką do 

włosów i ręcznikami; balkonem lub tarasem; chłodziarką; TV-Sat; radiem i zaparzaczem 

wody. 

Posiadamy salę gier: tenis stołowy, bilard, snooker, cymbergaj i piłkarzyki. 

 
 

Jeżeli mają Państwo preferencje dotyczące zakwaterowania z konkretnymi osobami, prosimy 

o podanie takiej informacji poniżej. Jednocześnie zaznaczamy, że możliwości w tym zakresie 

są ograniczone i zależeć będą od liczby uczestników i kolejności zgłoszeń.   
 

Proszę o zakwaterowanie 

 mnie w pokoju wraz z: 

 

(Należy podać imię i nazwisko 1 lub 2  uczestników Zjazdu) 

 

Odpowiedzią na prawidłowo przesłaną kartę zgłoszenia będzie potwierdzenie rezerwacji z 

ośrodka w postaci karty rezerwacyjnej ze wskazaniem numeru konta oraz kwoty i terminu 

wpłaty zadatku, a także informacją o świadczeniach i warunkach rezerwacji i rezygnacji. 

Przyjmowanie zgłoszeń i rezerwacja miejsc odbywać się będzie do dnia 23.01.2017 r. Dopłaty 

do pełnej należności za pobyt należy dokonać wyłącznie przelewem do dnia 31.01.2017 r. na 

konto ośrodka. W tytule wpłaty wpisujemy : ” Ornitolodzy – pakiet nr … , imię i nazwisko 

uczestnika”. 
 

UWAGA: potwierdzenie wysyłane będzie na wskazany adres e-mail, prosimy więc o wpisanie 

go czytelnie; istnieje również możliwość, że odpowiedź ośrodka z potwierdzeniem rezerwacji 

„wpadnie” do katalogu SPAM, wiec prosimy o uważne przeglądanie poczty. 

 

Pytania dotyczące szczegółów oferty oraz potwierdzenia wpłat, prosimy kierować na adres: 

recepcja@wielkiblekit.info.pl 
 

Kartę zgłoszeniową proszę wysłać na oba adresy: 
recepcja@wielkiblekit.info.pl  i   merkala@interia.pl 

 


