
Załącznik do Zarządzenia Nr 958 z 2019 r. Rektora PB 

CENNIK USŁUG 

w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera”  

dla osób spoza uczelni 

I. NOCLEGI W OŚRODKU 

Numer 

pokoju 
Opis pokoju 

Cena noclegu  

w sezonie wysokim* 

Cena noclegu  

w sezonie niskim* 

Pierwsze 3 

doby 

Doby 

następne 
I doba 

Doby 

następne 

2, 8, 9, 10 
Pokój 1 – osobowy 

bez łazienki 
50 zł /doba 45 zł /doba 45 zł /doba 40 zł / doba 

1, 17 
Pokój 2 – osobowy 

z łazienką 
110 zł /doba 100 zł /doba 100 zł /doba 90 zł / doba 

3, 4, 5, 6, 

7, 11, 14, 

15, 16, 18 

Pokój 3 – osobowy 

z łazienką 
150 zł /doba 135 zł / doba 135 zł /doba 120 zł / doba 

12, 19 
Pokój 4 – osobowy 

z łazienką 
230 zł /doba 220 zł /doba 220 zł /doba 200 zł / doba 

Budynek Administracyjny 

Numer 

pokoju 
Opis pokoju 

Cena noclegu  

w sezonie wysokim* 

Cena noclegu 

 w sezonie niskim* 

Pierwsze 3 

doby 

Doby 

następne 
I doba 

Doby 

następne 

1, 3 

Apartament 4 – 

osobowy z aneksem 

kuchennym 

250 zł /doba  240 zł /doba 240 zł /doba 220 zł/ doba 

2 

Pokój 2 – osobowy 

z aneksem 

kuchennym 

130 zł /doba 120 zł / doba 120 zł /doba 110 zł / doba 

4 

Pokój 4 – osobowy 

z aneksem 

kuchennym 

230 zł /doba 220 zł / doba 220 zł /doba 200 zł / doba 

* Sezon: 

— wysoki, tj. od 28 czerwca do 01września; 

— niski, tj. od 02 września do 01lipca z wyjątkiem: 01.05-05.05.2019; 20.06-23.06.2019; 30.12.2019-01.01.2020 ** 

**    zmiana w/w terminów zgodnie z bieżącym kalendarzem 

 

      Dzieci poniżej 2 roku życia przebywają w Ośrodku bezpłatnie. 

 

      Osobom korzystającym z noclegów powyżej 6 dób jak również grupom zorganizowanym powyżej 30 osób 

przysługuje prawo negocjacji wysokości ceny noclegu. Zgodę na zmianę wysokości cen noclegów wyraża 

zastępca kanclerza. 

 

      Zezwala się na bezpłatny pobyt zwierząt w Ośrodku pod warunkiem zgłoszenia tego faktu i otrzymaniu zgody 

kierownika Ośrodka podczas rezerwacji. 

 

 

 

  



II. POLE NAMIOTOWE (czynne od 01 maja do 30 września) 

Wyszczególnienie Cena za dobę 

Postawienie namiotu – mały do 3 osób 10 zł* 

Postawienie namiotu – duży powyżej 3 osób 20 zł* 

Osoba w namiocie, przyczepie 10 zł* 

Przyczepa kempingowa mała 10 zł* 

Przyczepa kempingowa duża 20 zł* 

Przyłączenie prądu 5 zł 

Samochód na polu namiotowym 10 zł 

* w  cenę wliczone jest korzystanie z wody 

 

III. PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA OGNISKOWEGO 

(miejsce z drewnianymi stołami i ławkami, drewno). 

Wyszczególnienie  Cena brutto 

Przygotowanie miejsca 100,00 zł 

 

Grupy powyżej 30 osób korzystające z bazy noclegowej powyżej 3 noclegów  

mogą korzystać z miejsca ogniskowego 2 razy w tygodniu bezpłatnie. 

 

IV. UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO I ROWERÓW 

Wyszczególnienie 
Osoby spoza PB 

Cena za 1 godzinę Cena za dobę 

Kajak  8 zł 40 zł 

Rower wodny 10 zł 50 zł 

Łódź wiosłowa 10 zł 50 zł 

Żaglówka  12 zł 60 zł 

Rower 5 zł 25 zł 

 

V. SALA KONFERENCYJNA 

Sala konferencyjna przeznaczona do zajęć, szkoleń, konferencji itp. dla grup ok. 30 osobowych. 

 

Ilość godzin Cena brutto 

2 pierwsze godziny 60,00 zł /h 

Następne godziny 20,00 zł/h 

 

VI. WYŻYWIENIE 

Goście Ośrodka mogą bezpłatnie korzystać z ogólnodostępnego aneksu kuchennego i jadalni lub korzystać 

z usług zajazdu „Morena” ok. 100 m od „Dworu Mejera” tel. 609 395 934 i 087/ 517 22 38. 

Podane ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości 



CENNIK USŁUG 

w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej „Dwór Mejera”  

dla pracowników Politechniki Białostockiej, ich rodzin oraz studentów Politechniki Białostockiej 

 

I. NOCLEGI W OŚRODKU 

Numer 

pokoju 
Opis pokoju 

Cena noclegu  

w sezonie wysokim* 

Cena noclegu  

w sezonie niskim* 

Pierwsze 3 

doby 

Doby 

następne 
I doba 

Doby 

następne 

2, 8, 9, 10 
Pokój 1 – osobowy 

bez łazienki 
35 zł /doba 30 zł /doba 30 zł /doba 25 zł / doba 

1, 17 
Pokój 2 – osobowy 

z łazienką 
70 zł /doba 60 zł /doba 60 zł /doba 50 zł / doba 

3, 4, 5, 6, 

7, 11, 14, 

15, 16, 18 

Pokój 3 – osobowy 

z łazienką 
105 zł /doba 90 zł / doba 90 zł /doba 75 zł / doba 

12, 19 
Pokój 4 – osobowy 

z łazienką 
200 zł /doba 160 zł /doba 160 zł /doba 140 zł / doba 

Budynek Administracyjny 

Numer 

pokoju 
Opis pokoju 

Cena noclegu  

w sezonie wysokim* 

Cena noclegu 

 w sezonie niskim* 

Pierwsze 3 

doby 

Doby 

następne 
I doba 

Doby 

następne 

1, 3 

Apartament 4 – 

osobowy z aneksem 

kuchennym 

220 zł /doba  180 zł /doba 180 zł /doba 160 zł/ doba 

2 

Pokój 2 – osobowy 

z aneksem 

kuchennym 

70 zł /doba 60 zł / doba 60 zł /doba 50 zł / doba 

4 

Pokój 4 – osobowy 

z aneksem 

kuchennym 

200 zł /doba 160 zł / doba 160 zł /doba 140 zł / doba 

* Sezon: 

— wysoki, tj. od 28 czerwca do 01września; 

— niski, tj. od 02 września do 01lipca z wyjątkiem: 01.05-05.05.2019; 20.06-23.06.2019; 30.12.2019-01.01.2020 ** 

**    zmiana w/w terminów zgodnie z bieżącym kalendarzem 

 

      Dzieci poniżej 2 roku życia przebywają w Ośrodku bezpłatnie. 

 

      Osobom korzystającym z noclegów powyżej 6 dób jak również grupom zorganizowanym powyżej 30 osób 

przysługuje prawo negocjacji wysokości ceny noclegu. Zgodę na zmianę wysokości cen noclegów wyraża 

zastępca kanclerza. 

 

      Zezwala się na bezpłatny pobyt zwierząt w Ośrodku pod warunkiem zgłoszenia tego faktu i otrzymaniu zgody 

kierownika Ośrodka podczas rezerwacji. 

 

 

 

 



II. POLE NAMIOTOWE (czynne od 01 maja do 30 września) 

Wyszczególnienie Cena za dobę 

Postawienie namiotu – mały do 3 osób 10 zł* 

Postawienie namiotu – duży powyżej 3 osób 20 zł* 

Osoba w namiocie, przyczepie 10 zł* 

Przyczepa kempingowa mała 10 zł* 

Przyczepa kempingowa duża 20 zł* 

Przyłączenie prądu 5 zł 

Samochód na polu namiotowym 10 zł 

* w  cenę wliczone jest korzystanie z wody 

 

III. PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA OGNISKOWEGO 

(miejsce z drewnianymi stołami i ławkami, drewno). 

Wyszczególnienie  Cena brutto 

Przygotowanie miejsca 100,00 zł 

 

Grupy powyżej 30 osób korzystające z bazy noclegowej powyżej 3 noclegów  

mogą korzystać z miejsca ogniskowego 2 razy w tygodniu bezpłatnie. 

 

IV. UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO I ROWERÓW 

Wyszczególnienie 
Osoby spoza PB 

Cena za 1 godzinę Cena za dobę 

Kajak  8 zł 40 zł 

Rower wodny 10 zł 50 zł 

Łódź wiosłowa 10 zł 50 zł 

Żaglówka  12 zł 60 zł 

Rower 5 zł 25 zł 

 

V. SALA KONFERENCYJNA 

Sala konferencyjna przeznaczona do zajęć, szkoleń, konferencji itp. dla grup ok. 30 osobowych. 

 

Ilość godzin Cena brutto 

2 pierwsze godziny 60,00 zł /h 

Następne godziny 20,00 zł/h 

 

VI. WYŻYWIENIE 

Goście Ośrodka mogą bezpłatnie korzystać z ogólnodostępnego aneksu kuchennego i jadalni lub korzystać 

z usług zajazdu „Morena” ok. 100 m od „Dworu Mejera” tel. 609 395 934 i 087/ 517 22 38. 

Podane ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości 

 


