OFERTA ŻEGLARSKA
2021
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do Centralnego Ośrodka Sportu
Akademickiego AZS posiadającego markę kategoryzowanego ***
Hotelu Galion.

Malownicze położenie, doskonała lokalizacja (ok. 11 km do centrum
Gdańska), z łatwym dostępem do licznych atrakcji Trójmiasta, okazałą
infrastrukturą sportową, dogodnymi warunkami treningowymi
zarówno na wodzie jak i lądzie, stanowi idealne miejsce do
organizacji wszelkiego rodzaju zgrupowań.

Posiadamy kadrę składającą się z elastycznych ekspertów
posiadających wieloletnie doświadczenie przy organizacji wydarzeń
sportowych i hotelarskich.

WARIANT - NOCLEG I WYŻYWIENIE
OFERTA OBEJMUJE
NOCLEG – do wyboru dwa standardy
 Hotel 3*** – obiekt całosezonowy.
 Domki letniskowe – obiekt sezonowy (kwiecień – wrzesień).
WYŻYWIENIE
 Całodzienne podawane w bufecie.
 Istnieje możliwość zamówienia za dopłatą menu wegetariańskiego, wegańskiego lub bezglutenowego.
OBIEKTY I SPRZĘT SPORTOWY - 1,5 godziny dziennie nieodpłatnie na jeden wybrany obiekt.
 Hala sportowa(dwa boiska wielofunkcyjne, powierzchnia hali 33 /38 m).
 Siłownia.
 Ściana wspinaczkowa.
 Dwa boiska plażowe.
 Kort z sztuczną trawą.
 Hangar na przechowywanie sprzętu sportowego.
 8 szt. kajaków dwuosobowych i 2 szt. kajaków jednoosobowych.
 6 szt. ergometrów.
 Maty do judo i taekwondo.
 Maty szermiercze.
 Pomieszczenie wyposażone w multimedia przeznaczone na odprawy
DODATKOWO
 Sauny sucha i infar-red (1 wejście 1 godzinne w okresie 7 dni pobytu).
 Parking na samochody osobowe i przyczepy ze sprzetem-pod warunkiem oznaczenia numerem do
odbioru w recepcji po przyjeździe. Postój oznaczonej przyczepy do 14 dni bezpłatnie.
Powyżej 14 dni – 100 zł brutto.
 Dostęp do slipu sportowego i samochodowego.
 Możliwość przetrzymywania łodzi i przyczep między regatami lub zgrupowaniami do 14 dni bezpłatnie
(ubezpieczenie pozostawionego sprzętu po stronie trenera/klubu).





Zniżka na usługi Centrum Zdrowia – 20%.
Zniżka na obiekty i sprzęt sportowy – 20%.
Strefę morsowania oddaloną 5 metrów od hotelu idealną do regeneracji po treningowej

CENY brutto:
HOTEL GALION nocleg i całodzienne wyżywienie
01.11-16.03

Termin
17.03-27.06 i
01.10-31.10

28.06-30.09

220 zł / os. / doba

260 zł / os. / doba

310 zł / os. / doba

160 zł / os. / doba

180 zł / os. / doba

210 zł / os. / doba

100 zł / os. / doba

130 zł / os. / doba

135 zł / os. / doba

Rodzaj pokoju
Pokój
jednoosobowy
Pokój
dwuosobowy
Pokój
dwuosobowy z
dostawką

Podczas imprez sportowych mogą być dokwaterowywani zawodnicy z innych klubów. Trenerowi przysługuje pokój jedno lub dwuosobowy, z
możliwości dokwaterowania innego trenera.

DOMEK LETNISKOWY



Nocleg – 550 zł / bungalow 11 osobowy / doba.
Wyżywienie – 80 zł / osoba / doba.
(śniadanie 30 zł, obiad 25 zł, kolacja 25 zł - zamienna na prowiant 25 zł).

WARIANT - WYŻYWIENIE
OFERTA OBEJMUJE
WYŻYWIENIE
 Wyżywienie – 80 zł brutto / osoba / doba.
(śniadanie 30 zł, obiad 25 zł, kolacja 25 zł - zamienna na prowiant 25 zł).
 Istnieje możliwość zamówienia za dopłatą menu wegetariańskiego, wegańskiego lub bezglutenowego.
ZNIŻKA 20% na:
 Parking na samochody osobowe i przyczepy-pod warunkiem oznaczenia numerem do odbioru w
recepcji po przyjeździe.
 Dostęp do slipu sportowego i samochodowego.
 Możliwość przetrzymywania sprzętu. Łodzie i przyczepy między regatami lub zgrupowaniami
(ubezpieczenie pozostawionego sprzętu po stronie trenera/klubu).











Rowery.
Kajaki.
Ergometry.
Maty do judo i taekwondo.
Hala sportowa (dwa boiska wielofunkcyjny, powierzchnia hali 33 m/38 m).
Siłownia.
Ściana wspinaczkowa.
Dwa boiska plażowe.
Kort ze sztuczną trawą.

WARIANT – DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY OŚRODKA
ZNIŻKA 10% na:
 Parking na samochody osobowe i przyczepy-pod warunkiem oznaczenia numerem do odbioru w
recepcji po przyjeździe.
 Dostęp do slipu sportowego i samochodowego.
 Możliwość przetrzymywania sprzętu. Łodzie i przyczepy między regatami lub zgrupowaniami
(ubezpieczenie pozostawionego sprzętu po stronie trenera/klubu).











Rowery.
Kajaki.
Ergometry.
Maty do judo i taekwondo.
Hala sportowa (dwa boiska wielofunkcyjny, powierzchnia hali 33 m/38 m).
Siłownia.
Ściana wspinaczkowa.
Dwa boiska plażowe.
Kort ze sztuczną trawą.

Warunkiem otrzymania Oferty Sportowej jest podpisanie karty zamówienia.

WARUNKI WSPÓŁPRACY:
1. Oferta dostępna wyłącznie dla klubów sportowych.
2. ZAMAWIAJĄCY może zmniejszyć lub anulować zamówienie bez konsekwencji finansowych, przy zachowaniu
następujących terminów:
a) 30 dni przed pierwszym noclegiem – w zakresie noclegów;
b) 7 dni przed pierwszym planowanym posiłkiem – w zakresie posiłków.
3. Po ustalonym terminie w pkt. 1 umowy dopuszcza się możliwość korekty ilości uczestników z jednoczesnym
zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 10% zamówionych miejsc noclegowych, bądź usług
gastronomicznych. W tym przypadku AZS HOTEL GALION dokonuje pisemnej korekty Zamówienia przesyłając
ją do wiadomości Zamawiającego.
4. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy lub redukcji powyżej 10 % niż podano w
pkt. 2 za zapłatą odstępnego, z którego Zamawiający może skorzystać:
Noclegi:
a) Od 30 dni do 7 dni przed planowana datą - 75% szacowanych kosztów wynikających z umowy.
b) Poniżej 7 dni - 100% szacowanych kosztów wynikających z umowy.
Wyżywienie:
a) Od 6 dni do 48 godzin przed planowana datą - 75% szacowanych kosztów wynikających z umowy.
b) Poniżej 48 godzin - 100% szacowanych kosztów wynikających z umowy.
5. Przy wyborze pokoju dwuosobowego z dostawką i nieparzystej ilości zawodników nie jest pobierana opłata
za inny rodzaj pokoju. Podczas imprez sportowych mogą być dokwaterowywani zawodnicy z innych klubów.
Trenerowi przysługuje pokój jedno lub dwuosobowy.
6. Śniadania podawane w bufecie o godzinie 8.00 lub 9.00. Kolacje podawane w bufecie o godzinie 18.00 lub
19.00.
7. Godzina podania posiłku uzależniona jest od dostępności miejsca w restauracji.
8. Zgłaszane zmiany przez decydentów grup dotyczące:
- ilość osób, godzin posiłków, menu wprowadzane są do 48 godzin,
- pozostałe zmiany wprowadzane są na bieżąco.
9. W przypadku spóźnienia na posiłek prosimy o kontakt celem weryfikacji możliwość wydania posiłku o innej
godzinie. W przypadku braku takiej możliwości posiłek przepada bez zwrotu kosztów ze strony hotelu”.

REZERWACJE:
Żeglarstwo:
Bartosz Fornalik Tel.: + 48 500 232 753, e-mail: bartoszfornalik@hotelgalion.pl
Pozostałe dyscypliny: Sebastian Kacprzak Tel.: + 48 519 166 308, e-mail: sebastiankacprzak@hotelgalion.pl

