
 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
 

1. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia następuje e-mailem, faksem lub pocztą 

koniecznie z podpisami osób upoważnionych – Prezesa i Głównego Księgowego lub innych osób 

upoważnionych.  

2. Zamówienia zakwaterowania i wyżywienia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 28 maja (czwartek) wyłącznie na załączonych w niniejszym komunikacie drukach faksem,        

e-mailem lub listownie. Zamówienie przesyłane e-mailem lub faksem musi być potwierdzone poprzez 

przesłanie oryginału pocztą na adres podany poniżej. Korekty dokonywane po 28 maja nie będą 

uwzględniane, a opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem. 

3. Płatność za zakwaterowanie i wyżywienie regulowana jest gotówką w dniu  

5 czerwca (piątek) od godziny 10.00 oraz w trakcie trwania pierwszego bloku zawodów w 

sekretariacie Pływalni „Rawszczyzna”. Istnieje możliwość zapłaty za świadczenia przelewem, ale 

jedynie przed rozpoczęciem zawodów i koniecznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody 

organizatora. 

4. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Organizatorzy przyjmować będą zamówienia wyłącznie od klubów, szkół lub okręgowych 

związków pływackich. Nie będą przyjmowane indywidualne rezerwacje dla osób trzecich,                 

np. rodziców, opiekunów. Osoby te muszą zakwaterować się na własną rękę w innych miejscach 

noclegowych nie wymienionych w komunikacie. 

6. Po przyjeździe do Ostrowca Św. szkoła może od razu kwaterować się w miejscach 

noclegowych (nie jest konieczny wcześniejszy przyjazd na Pływalnię „Rawszczyzna”). 

7. Dane adresowe do składania zamówień: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. 

Pływalnia „Rawszczyzna” 

ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św. 
fax (41) 267-41-03 

e-mail: sms@mosir.ostrowiec.pl 

 

Nazwa miejsca 

zakwaterowania 

Cena brutto 

za 

osobodzień 

Odległość od 

pływalni 

Ilość 

miejsc Uwagi 

Hotel Accademia 

al. 3 Maja  
140 zł 1,5 km 200 

Konieczność wykwaterowania się 

w dniu 6.06 do godziny 12.00 

 z możliwością spożycia obiadu 

 i kolacji 

Ośrodek Szkoleniowo-

Wypoczynkowy 

Sudół 3 

120 zł 8 km 80 ------------------- 

Bursa Szkolna 

os. Słoneczne 48 
90 zł 1 km 100 ------------------- 

Hotel Panorama 

Jędrzejów 84 
130 zł 4,5 km 15 

Konieczność wykwaterowania się 

w dniu 6.06 do godziny 12.00  

z możliwością spożycia obiadu 

 i kolacji 

Pensjonat-Restauracja 

„Cyrkon” 

Iwaniska  

100 zł 33 km 10 ------------------- 

mailto:sms@mosir.ostrowiec.pl

