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Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora LBG Kostrzyca z dnią/ 6.10.2020
w sprawie uregulowań w zakresie korzystania z pokoi gościnnych Leśnego Banku
Genów Kostrzyca (Znak: S.160.82.2020)

REGULAMIN

REZERWACJI

POKOI GOŚCINNYCH

LBG KOSTRZYCA

Podstawą do rezerwacji pokoju jest wypełnienie umieszczonego na stronie internetowej
www.lbg.lasy.gov.pl druku zamówienia elektronicznie lub tradycyjnie, a także
potwierdzenie jego wpłynięcia przez osobę odpowiedzialną za rezerwację. Wypełniony
druk zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuroQlbg.lasy.gov
bądź faxem na nr tel. 75/ 71-31-754.
Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa na 7 dni przed planowanym
bez obciążeń finansowych z tytułu rezygnacji za pobyt.

przyjazdem

Rezygnacja z rezerwacji na 3 do 6 dni przed planowanym przyjazdem skutkuje opłatą
w wysokości 20 % należności za cały pobyt, według złożonego zamówienia.
W przypadku rezygnacji do 2 dni przed przyjazdem oraz całkowitym brakiem rezygnacji
z noclegów w pokojach gościnnych zostanie naliczona odpłatność jak za pobyt na
podstawie złożonego zamówienia.
Wpłatę za nocleg w pokojach gościnnych LBG Kostrzyca proszę dokonać na numer
rachunku bankowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 78 2030 0045 1110 0000
0082 5820 do 2 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi najmu pokoi
gościnnych.
Cennik usług pobytowych w pokojach gościnnych został umieszczony na stronie
internetowej www.lbg.lasy.gov.pl. W cenę wynajmu pokoju gościnnego wliczone są
opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie — w sezonie grzewczym), Internet oraz
sprzątanie końcowe.
pobyt należy doliczyć opłatę miejscową, którą należy uiścić wraz z opłatą za
za
nocleg wyszczególniając ją w tytule przelewu. Opłatę miejscową pobiera się od osób
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ceny

fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych,
każdy dzień pobytu. Z opłaty miejscowej zwolnione są osoby:
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przybywające do LBG Kostrzyca w celach służbowych,
dzieci do 5 roku życia,
w ramach zorganizowanych grup dzieci młodzieży szkolnej,
inne wymienione w aktach prawnych powszechnie obowiązujących.
i

Wpłaty gotówkowe za pobyt przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 14:30 w Pokoju nr 8 — KASA.
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W przypadku braku pisemnej rezerwacji, wpłaty, a także braku potwierdzenia rezerwacji
przez osobę odpowiedzialną za wynajem pokoi gościnnych, zamówienie nie będzie

realizowane.

10. Osoby przyjeżdżające z dziećmi prosimy
dokumentów określających wiek dziecka.
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przedkładanie

Informacji na temat rezerwacji pokoi gościnnych udziela
Pani Joanna Nowicka-Gwizdek
tel. 75/71 31 048, e-mail: joanna.nowickaQlbg.lasy.gov.pl.
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