
OFERTA HOTELA ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 15 LETNICH 

09-11.12.2022 GLIWICE 

  

Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie 
od kolacji w dniu 08.12.2022 r. do obiadu w dniu 11.12.2022 r. 

 
Zamówienia przez Śląski Okręgowy Związek Pływacki 

Zamówienie na zakwaterowanie i wyżywienie należy przesłać do dnia 21.11.2022 r. z 
możliwością korekty(skreślenia) do dnia 23.11.2022r. na załączonych drukach /tylko w 

wersji elektronicznej /  na adres: Marek Jabczyk - marekjabczyk@poczta.onet.pl 
Po tym terminie opłaty będą pobierane zgodnie z zamówieniem. 
Płatność wyłącznie przelewem do dnia 06.12.2022 r. na konto 

 
Śląski Okręgowy Związek Pływacki 

ul. Gwarków 1 
41 – 400 Mysłowice 

Konto bankowe: 
Bank PEKAO S.A. O/Mysłowice 

44 1240 4315 1111 0000 5302 6763 
 

Prosimy wcześniejsze podanie  dokładnych danych do faktury, które będą do odbioru w 
trakcie Mistrzostw Polski w biurze zawodów. 

 
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc hotelowych o zakwaterowaniu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
 

 Hotel Łabędy  ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 44 – 109 Gliwice 
 cena osobodnia 185,00 zł pokoje dwu i trzyosobowe 
cena osobodnia 240,00 zł pokój jednoosobowy ( w przypadku możliwości 
zabezpieczenia takiej opcji)  (mapa) 

 
 Qubus Hotel  ul. Dworcowa 27, 44 -100 Gliwice 

      cena osobodnia 210,00 zł pokój dwuosobowy 

      cena osobodnia 310,00 zł pokój jednoosobowy (mapa) 

 
 Hotel Malinowski Economy ul. Chodkiewicza 33, 44-100 Gliwice 

cena osobodnia 200,00 zł  pokoje dwu i trzyosobowe 
cena osobodnia 240,00 zł pokój jednoosobowy ( w przypadku możliwości 
zabezpieczenia takiej opcji)  (mapa) 

 

           Hotel Mikulski ul. Dąbrowskiego 24, 44-100 Gliwice 
cena osobodnia 200,00 zł  pokoje dwu i trzyosobowe 
cena osobodnia 260,00 zł pokój jednoosobowy ( w przypadku możliwości 
zabezpieczenia takiej opcji)  (mapa) 

 

 Kierownicy ekip przedstawiają w biurze zawodów wydruki przelewów dokonanych 
przez klub jako dokument potwierdzający wpłatę za świadczenia. 

 

mailto:marekjabczyk@poczta.onet.pl
https://www.google.pl/maps/dir/Olimpijczyk.+Kryta+pływalnia,+Oriona,+Gliwice/hotel+łabędy/@50.3310569,18.6168093,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999!1m5!1m1!1s0x47113ab3d7161dc3:0xc0d1c3d0dbb37ea4!2m2!1d18.6259903!2d50.3409711
https://www.google.pl/maps/dir/Olimpijczyk.+Kryta+pływalnia,+Oriona,+Gliwice/Qubus.+Hotel,+Dworcowa,+Gliwice/@50.3103591,18.6370894,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999!1m5!1m1!1s0x471130f8cd9b9b87:0x1b60fa85d8272656!2m2!1d18.6696663!2d50.2939448
https://www.google.pl/maps/dir/Olimpijczyk.+Kryta+pływalnia,+Oriona,+Gliwice/Hotel+Malinowski+Economy**,+Karola+Chodkiewicza,+Gliwice/@50.3155793,18.6528124,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999!1m5!1m1!1s0x471131b2024b0907:0xf194cf2b1c738e87!2m2!1d18.692233!2d50.303446
https://www.google.pl/maps/dir/Olimpijczyk.+Kryta+pływalnia,+Oriona,+Gliwice/Hotel+Malinowski+Economy**,+Karola+Chodkiewicza,+Gliwice/@50.3155793,18.6528124,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47113011553107eb:0x68d59cf147d81ae6!2m2!1d18.6491847!2d50.3279999!1m5!1m1!1s0x471131b2024b0907:0xf194cf2b1c738e87!2m2!1d18.692233!2d50.303446


 

 

 

 

ZAMÓWIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 

na  Mistrzostwa Polski Juniorów 15 letnich 

Gliwice 09-11.12.2022 r. 

 

Nazwa Klubu  ............................................................................................................................. . 

Miejsce zakwaterowania .......................................................................................................... .................... 

Telefon kontaktowy  ............................................................................................................................. . 

Imię i Nazwisko trenera .............................................................................................................................. 

 

1. Zamówienia wyżywienia (wpisać liczbę posiłków) 

Dzień Śniadanie Obiad Kolacja 

08.12.2022 r. X X  

09.12.2022 r.    

10.12.2022 r.    

11.12.2022 r.   X 

RAZEM    

 

2. Zamówienie na zakwaterowanie (wpisać liczbę osób) 

Dzień 
Zawodnicy Trenerzy 

K M K 

08/09.12.2021    

09/10.12.2021    

10/11.12.2021    

Ogółem    

                       

 

   .......................................................................                                ……………………………………………..  

               Głó wny Księgówy                                                               Prezes Klubu 

 
 

 

 


