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RAMOWY CENNIK DWD JAGUSIA NA ROK 2022 

 
Zasady sprzedaży i programy pobytów 
 

I. POBYT EDUKACYJNY W DWD - ŚRÓDROCZNY (z dotacji) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 
SZKOLNYM OBEJMUJE: 

1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodne z programem pobytu. 
2. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (2, 3 ,4, 5 – osobowych). 
3. Wyżywienie: w dniu przyjazdu obiad, podwieczorek, kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie, w pozostałe 

dni 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.  
4. Kurację pitną – 2 x dziennie z wyjątkiem w dniu wyjazdu. 
5. Możliwość korzystania z basenu – 1 godzina dziennie z wyłączeniem ostatniego dnia pobytu. 
6. Możliwość korzystania z sali ćwiczeń przyrządowych – 1 godzina dziennie z wyłączeniem ostatniego 

dnia pobytu. 
7. Opieka całodobowa i nocna. 
8. Doraźna opieka pielęgniarska. 

 
CENA: od 85 zł brutto POBYT INDYWIDUALNY (VAT zw., za osobę) (podstawa zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 
26 lit a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług); 
od 75 zł brutto POBYT  GRUPOWY (ZORGANIZOWANY)  (VAT zw., za osobę) (podstawa zwolnienia: art. 43 
ust. 1 pkt 26 lit a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług); 
Faktura będzie wystawiona na: usługi DWD- kształcenia i wychowania. 
 

II. POBYT EDUKACYJNY W DWD - ŚRÓDROCZNY (z dotacji) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 
SZKOLNYM OBEJMUJE: 

1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodne z programem pobytu. 
2. Zabiegi lecznicze – co najmniej 3 dziennie, zaordynowane przez lekarza. 
3. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (2, 3 ,4, 5 – osobowych). 
4. Wyżywienie: w dniu przyjazdu obiad, podwieczorek, kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie, w pozostałe 

dni 5 posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.  
5. Kurację pitną – 2 x dziennie z wyjątkiem w dniu wyjazdu. 
6. Możliwość korzystania z basenu – 1 godzina dziennie z wyłączeniem ostatniego dnia pobytu. 
7. Możliwość korzystania z sali ćwiczeń przyrządowych – 1 godzina dziennie z wyłączeniem ostatniego 

dnia pobytu. 
8. Opieka całodobowa i nocna. 
9. Doraźna opieka pielęgniarska. 

 
CENA: od 90 zł brutto POBYT INDYWIDUALNY (VAT zw., za osobę) (podstawa zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 
26 lit a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług); 
Faktura będzie wystawiona na: usługi DWD- kształcenia i wychowania. 
 
 
III. POBYT WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNE W DWD poniżej 5 nocy grupowe, zorganizowane - 

WAKACYJNY, FERYJNY (  bez dotacji) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM OBEJMUJE: 
1. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (2, 3 ,4, 5 – osobowych). 
2. Wyżywienie: w dniu przyjazdu: obiad, kolacja, w dniu wyjazdu śniadanie, w pozostałe dni 3 posiłki 

dziennie: śniadanie, obiad, kolacja.  
3. Kurację pitną – 2 x dziennie z wyjątkiem w dniu wyjazdu. 
4. Możliwość korzystania z basenu – 1 godzina dziennie z wyłączeniem ostatniego dnia pobytu. 
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5. Możliwość korzystania z sali ćwiczeń przyrządowych – 1 godzina dziennie z wyłączeniem ostatniego 
dnia pobytu. 
 

 
CENA:  
GRUPA DO 20 OSÓB 105  zł brutto w sezonie niskim, 120 zł brutto w sezonie wysokim (VAT stawki różne, na 
fakturze osobno nocleg 8%, wyżywienie 8%, usługi obce – VAT marża)/osobę  
GRUPA POWYŻEJ 20 OSÓB 95 zł brutto w sezonie niskim, 110 zł brutto w sezonie wysokim (VAT stawki 
różne, na fakturze osobno nocleg 8%, wyżywienie 8%, usługi obce – VAT marża)/osobę 
 
 
IV. POBYT DLA DOROSŁYCH (OPIEKUNÓW - NAUCZYCIELI)* OBEJMUJE: 

1. Nocleg. 
2. Wyżywienie.  
3. Kurację pitną. 
4. Możliwość korzystania z basenu. 
5. Możliwość korzystania z sali ćwiczeń przyrządowych. 

 
CENA: od 115 zł brutto (VAT 8%)/osobę (na FV osobno nocleg 8%, wyżywienie 8%) 
 
Faktura będzie wystawiona z następującymi pozycjami: 

1. Usługi DWD – nocleg – 75 zł brutto (69,44 zł netto – VAT 8%). 
2. Usługi DWD – wyżywienie – 40 zł brutto (37,04 zł netto – VAT 8%). 

 
* Jeden opiekun na 15 dzieci – GRATIS! 
 

V. CENNIK WYŻYWIENIA 
1. Śniadanie – 13 zł 
2. Obiad – 15 zł 
3. Kolacja – 12 zł      wsad do kotła 12 zł   co daje food coast na poziomie 32,4 % 

 
VI. CENNIK PROWIANTÓW: 

1. PROWIANT – 13,00 zł brutto (12,04 zł netto - VAT 8%)  


