
CENNIK 
Harcerskiego Ośrodek Wypoczynkowy Hufca 

ZHP Chorzów w Kucobach
Drużyny z hufca Chorzów opłatę uzgadniają w komendzie przed przyjazdem. 

Pozostali należność uiszczają poprzez wpłatę na konto w:

BGŻ BNP Paribas 

nr konta: 74 2030 0045 1110 0000 0419 8000

Opłata za wynajęcie pokoju:

Dla korzystających z wyżywienia Samodzielnie żywiących się

Doba pierwsza kolejna pierwsza kolejne

Dwuosobowego 40,00 zł 28,00 zł 45,00 zł 33 złote

Trzyosobowego 54,00 zł 36,00 zł 60,00 zł 42 złote

Czteroosobowego 65,00 zł 41,00 zł 75,00 zł 51 złote

Siedmioosobowego 110,00 zł 68,00 zł 130,00 zł 88 złote

Wszystkich pokoi 550,00 zł 358,00 zł 625,00 zł 433 złote
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Dla zwolnionych z VAT podatek odliczony zostanie od ceny należnej za pobyt.

Opłata za wyżywienie wydane przez ośrodek:

Śniadanie 10,00 zł

Obiad 20,00 zł

Kolacja 10,00 zł

Opłata za ogrzewania ośrodka:

w miesiącach październik do kwiecień: 50 złotych za każdą dobę

Opłata za pobraną dodatkowo pościel:

 6 zł za komplet.

Ceny innych usług:

Wypożyczenie roweru 5 zł za godzinę
10 zł za całą dobę

Wypożyczenie kajaku 5 zł za godzinę
10 zł za całą dobę

Strzelnica łucznicza (łuk, 10 strzał, tarcze słomiane) 30 zł za godzinę
Strzelnica PAINTBALL (cele stałe, 50 kulek, wiek od 8 lat) 15 zł za osobę
Organizacja ogniska (ustawienie, drewno) 30 zł
Nocleg zwierząt za dodatkową opłatą i za zgodą ośrodka 
(aktualna książeczka szczepień).

5 złotych za dobę
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SZKODY:

Za szkody wyrządzone przez klientów indywidualnych oraz zbiorowych pobierane będą następujące 
opłaty:

Uszkodzona lampka, kinkiet w pokoju 50,00 zł
Zgubiony klucz do pokoju 50,00 zł
Zbite lustro 50,00 zł
Malowanie ścian w pokoju 100,00 zł
Zniszczony kosz na śmieci 50,00 zł

Wszystkie ceny można negocjować wcześniej z komendantką hufca.

Cennik obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.
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