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Biuro ZG SARP

Konkurs rekomendowany przez SARP nr
002/R/2020

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej zadania pn. „3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”.

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 7.09.2020●

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 21.09.2020 do godz. 12.00●

Składanie pytań: 23.10.2020●

Składanie prac konkursowych: do 27.11.2020 do godz. 12.00●

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi jest dostępny na stronie organizatora:
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-pn-3-go
-maja-woonerfemprzebudowa-ul-3-maja-w-ramach-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-ob/

Biuro ZG SARP

Konkurs rekomendowany przez SARP nr
003/R/2020

Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej  zadania  Rozbudowa  i  przebudowa  ulic:  Traugutta  (od  ul.  Kraszewskiego),  Jagiellońska,
Szczęśliwa,  Zielony  Rynek,  Miedziana,  Zduńska  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”.

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu: 7.09.2020●

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 22.09.2020 do godz. 12.00●

Składanie pytań: 23.10.2020●

Składanie prac konkursowych: do 28.11.2020 do godz. 12.00●

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi jest dostępny na stronie organizatora:
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-rozbud
owa-i-przebudowa-ulic-traugutta-od-ul-kraszewskiego-jagiellonska-szczesliwa-zielony-rynek-mied-
iana-zdunska-wra/

http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-pn-3-go-maja-woonerfemprzebudowa-ul-3-maja-w-ramach-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-ob/
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-pn-3-go-maja-woonerfemprzebudowa-ul-3-maja-w-ramach-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-ob/
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-rozbudowa-i-przebudowa-ulic-traugutta-od-ul-kraszewskiego-jagiellonska-szczesliwa-zielony-rynek-miedziana-zdunska-wra/
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-rozbudowa-i-przebudowa-ulic-traugutta-od-ul-kraszewskiego-jagiellonska-szczesliwa-zielony-rynek-miedziana-zdunska-wra/
http://www.bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-rozbudowa-i-przebudowa-ulic-traugutta-od-ul-kraszewskiego-jagiellonska-szczesliwa-zielony-rynek-miedziana-zdunska-wra/
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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

Zgłoś swój projekt do konkursu World of Alloc!

 

Nabór prac tylko do 6 października

Wszyscy mile widziani

Udział w konkursie World of Alloc. Design Awards 2020 może wziąć każdy architekt, projektant wnętrz, designer
oraz  student  kierunków architektonicznych.  Na zwycięzców czekają  atrakcyjne nagrody pieniężne,  promocja
autorskich prac oraz publikacja w Trendbooku Online marki Alloc. Prace konkursowe można zgłaszać tylko do 6
października.

Co warto wiedzieć?

Zgodnie z regulaminem konkursu każdy uczestnik musi przygotować wizualizacje z wykorzystaniem tekstur Alloc
HPL z kolekcji Grand Avenue oraz Original. Można zgłosić maksymalnie cztery prace konkursowe w kategoriach –
sypialnia, salon, pokój dziecięcy i obiekty komercyjne. Regulamin konkursu oraz wszystkie zasady uczestnictwa
dostępne są na www.alloc.pl/konkursdlaarchitektow 

Wysoka stawka

Laureaci,  którzy  wykażą  się  największą  kreatywnością  związaną z  zastosowaniem podłóg  Alloc  we wnętrzu,
otrzymają odpowiednio 10 000 zł  (nagroda główna),  5  000 zł  i  2  000 zł.  Tym samym autorzy  zwycięskich
projektów zapewnią sobie promocję ich twórczych dzieł. Przewidziane są także wyróżnienia i nagroda specjalna,
którą jest publikacja w Trendbooku Online „World of Alloc 2020/2021”.

http://www.alloc.pl/konkursdlaarchitektow 
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Jak, gdzie i kto?

Projekty należy zgłosić poprzez formularz dostępny na stronie konkursu: www.alloc.pl/konkursdlaarchitektow.
 Prace będą rozpatrywane pod czujnym okiem jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizatora oraz
partnerzy  konkursu.  Spośród  nadesłanych  projektów  zostaną  wyłonione  te  najlepsze.  Oficjalne  ogłoszenie
wyników nastąpi w listopadzie tego roku.

Cel konkursu

Poza promocją zdrowej rywalizacji oraz prezentacją możliwości architektonicznych, głównym celem konkursu jest
rozwój umiejętności projektantów. To szansa na sprawdzenie siebie – swoich zdolności oraz znajomości na temat
najnowszych trendów w architekturze i wzornictwie.  W tym przypadku im dalej sięga wyobraźnia, tym lepiej.
Jeśli, jesteś człowiekiem designu, zrób ten krok, by zostać również jego definicją. 

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

THE BRIDGE WROCŁAW MGallery – akustyka
stropów

THE BRIDGE WROCŁAW MGallery to wyjątkowy hotel butikowy. Oferuje 184 nowoczesnych, prestiżowych pokoi,
które zaprojektowane zostały z myślą o komforcie gości i ich zadowoleniu.

Architekci Michał Goncerzewicz i Maciej Lose włożyli sporo wysiłku, by hotel harmonijnie wtapiał się w piękną

https://alloc.pl/konkursdlaarchitektow/
http://www.alloc.pl/konkursdlaarchitektow
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okolicę i nie odstawał wyglądem od zabytkowych budynków. The Bridge Wroclaw MGallery jest nowoczesnym,
luksusowym i eleganckim obiektem, podkreślającym historię Wrocławia i wpisującym się w linię zabudowy. Nazwa
obiektu nie jest przypadkowa - hotel tworzy most do przyszłości i łączy ludzi. 

Biuro projektowe Forum Architekci Lose Goncerzewicz, w przypadku tego projektu, zwróciło  uwagę na bardzo
ważny aspekt,  a  mianowicie o akustykę stropów od dźwięków uderzeniowych.  O komfort  i  ciszę przyszłych
klientów  zadbano  poprzez  zastosowanie  podjastrychowo  maty  akustycznej  Regupol®  Sound  47  .  Materiał
ułożono na stropach na ponad 5.200 m2  powierzchni hotelowej.

W przypadku tego projektu ważnym czynnikiem było aby mata akustyczna przy małej grubości (ze względu na
ograniczoną dostępną wysokość układu warstw podłogi), gwarantowała bardzo dobre parametry techniczne z
możliwością przyjmowania dużych obciążeń statycznych i dynamicznych. Mata akustyczna Regupol® sound 47
przyjmuje obciążenia do 3t/m2, poprawiając akustykę stropów od dźwięków uderzeniowych o 22dB.

Błędy w zakresie izolacyjności akustycznej przegród są szalenie trudne i kosztowne a czasami wręcz niemożliwe do
usunięcia.  Dlatego  tak  ważnym  jest  odpowiednie  zaprojektowanie  i  wybudowanie  przegrody  stropowej
spełniającej normę PN-B-02151-3:2015-10 wskazującej minimalne parametry izolacyjności przegród stropowych
od dźwięków uderzeniowych.

Dla budynków wielorodzinnych i  hoteli  wynosi ona ≤55 dB,  poziom dźwięku uderzeniowego przenikający do
pokoju hotelowego  z obszarów komunikacji ogólnej ≤55 dB , dla korytarzy, klatek schodowych a także budynków
jednorodzinnych i szeregowych w kierunku przenoszenia do budynku obcego≤ 53dB, w budynkach biurowych i
szkołach  ≤58dB,  natomiast  poziom  dźwięku  przenikający  z  garażu,  pomieszczenia  technicznego  do  lokalu
mieszkalnego i pokoju hotelowego ≤48dB.

Należy przy tym pamiętać, że wartości te pochodzą z Normy i nie gwarantują komfortu użytkowania obiektów.

Zgodnie z §323 Działu IX Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT),
budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wybudowane tak, aby poziom hałasu, na
który będą narażeni użytkownicy, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwił im pracę, odpoczynek
i sen w zadawalających warunkach.

NORMA PN-B-02151-5:2017-10 posuwa się o krok dalej określając parametry w zależności od przyjętej klasy
akustycznej budynku.
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Firma Regupol produkuje od lat rozwiązania wspomagające tłumienie stropów.
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Stworzono gamę produktów podjastrychowych o grubościach od 5 do 17 mm, które gwarantują bardzo wysokie
współczynniki ∆Lnw , zgodnie z badaniami wg. PN-EN ISO 717-2.

Seria produktów oznaczona jest jako Regupol® Sound, Regufoam® Sound oraz Regupol® Comfort.

Izolacja akustyczna stropów międzymieszkaniowych powinna zapewnić zachowanie przez te stropy właściwości
akustycznych bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej. Należy pamiętać, że zastosowanie
nawierzchni  np.  z  płytek  ceramicznych  w  znacznym  stopniu  pogarsza  izolacyjność  przegrody  od  dźwięków
uderzeniowych

Najskuteczniejszą metodą tłumienia dźwięków uderzeniowych w stropach jest zastosowanie podjastrychowych
mat akustycznych.
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Regupol BSW GmbH

Tel.+48 660 506 696

p.macioszek@regiupol.pl

www.regupol.pl

Informacje Handlowe (SARP Marketing)

EQUITONE to materiał elewacyjny barwiony w
masie i prezentujący autentyczną fakturę
włóknocementu.

Autentyczność

Cement,  celuloza  i  składniki  mineralne,  wzmocnione  przez  widoczną  matrycę.  Nic  więcej.  Włóknocement
EQUITONE jest naturalnym materiałem, który spełnia wszelkie wymagania konstrukcyjne i projektowe.

Wykonanie

mailto:p.macioszek@regiupol.pl
http://www.regupol.pl
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Włóknocement EQUITONE ma postać płyt o niezrównanych właściwościach fizycznych. Jest niepalny (A2-s1-d0)
oraz  charakteryzuje  się  żywotnością  przekraczającą  50  lat  w  sytuacji  narażenia  na  działanie  niekorzystnych
czynników atmosferycznych.

Dostępny w szerokiej gamie różnorodnych powierzchni i kolorów – od eleganckich i subtelnych szarości po modne
i  jaskrawe barwy.  Materiałom EQUITONE można z  łatwością  nadać dowolny kształt  i  rozmiar,  dzięki  czemu
realizacja nawet najbardziej kreatywnych projektów jest możliwa. Granice stawia wyłącznie wyobraźnia.

Najznakomitsi architekci naszych czasów, tacy jak Souto De Moura, Herman Hertzberger, Delugan Meissl i wielu
innych,  szukając  inspiracji  wykorzystywali  materiały  EQUITONE,  przekształcając  je  w  nadzwyczajne  projekty
elewacji. Dziś w odpowiedzi na te pomysły i potrzeby oferta EQUITONE zawiera wiele nowoczesnych kolekcji
materiałów elewacyjnych z włóknocementu.

Więcej informacji:
www.equitone.com
elewacje@equitone.pl
https://pl.pinterest.com/equitone_poland/
https://www.linkedin.com/company/equitone-poland/

http://www.equitone.com/
mailto:elewacje@equitone.pl
https://pl.pinterest.com/equitone_poland/
https://www.linkedin.com/company/equitone-poland/
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Informacje Handlowe (SARP Marketing)

DALLMER odpływ liniowy CeraFloor Select

CeraFloor Select z serii DallFlex, to elegancki, luksusowy odpływ liniowy firmy Dallmer, znanej z szerokiej oferty
produktów do odprowadzania wody. Innowacyjność produktu polega na wyprofilowanych w listwie spadkach
poprzecznych,  dzięki  którym jej  długość  należy  dopasować dokładnie  na  szerokość  brodzika,  bez  tworzenia
spadków kopertowych. Listwa występuje w rozmiarach 800 mm – 1500 mm z możliwością docięcia, w zależności
od projektu. Większe długości, np. w strefach kąpielowych SPA można osiągnąć dzięki szeregowemu łączeniu
listew.

Odpływ dostępny jest w klasycznej wersji ze stali szczotkowanej lub polerowanej, a także w kolorze antracytu,
różowego złota lub mosiądzu (powłoka PVD).

Wraz z listwą CeraFloor Select, należy zamontować w wylewce korpus wpustu DallFlex, który przystosowany jest
do montażu zarówno przy  ścianie,  jak  i  w oddaleniu -  na środku prysznica lub strefy  kąpielowej.  Szczelnie
mocowany mankiet flizelinowy umożliwia niezawodne połączenie z hydroizolacją, dając doskonałe uszczelnienie
w  obrębie  spływu  wody  do  kanalizacji.  Regulowane  nóżki  z  izolacją  dźwiękochłonną,  służą  perfekcyjnemu
wypoziomowaniu, a króciec odpływowy z przegubem kulistym i możliwością montażu w jednej z trzech pozycji,
pozwala na dopasowanie odpływu do niemal każdych warunków projektowych oraz budowlanych.

Całkowicie wyjmowany syfon jest łatwy do czyszczenia, dzięki czemu nie tylko montaż, ale także utrzymanie w
czystości i  konserwacja odwodnienia nie stanowią żadnego problemu.

Odpływ CeraFloor Select otrzymał nagrody IF Design Award, Good Design oraz German Design Award.
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Biuro ZG SARP

Konkurs SARP 997 | ogłoszenie

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wielkopolski informuje o ogłoszeniu konkursu SARP nr
997:

Skarb Państwa
Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
oraz
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Gorzów Wlkp.

OGŁASZAJĄ

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
OTWARTY, REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY ZE SKŁADANIEM WNIOSKÓW
O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY SIEDZIBY
URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA URBANISTYCZNEGO

Terminy:
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ogłoszenie konkursu - do 10.09.2020 r.
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 02.10.2020 r.
składanie prac konkursowych - do 02.12.2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
http://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs/

Inne

DOM ARCHITEKTA SARP ZAMEK TUCZNO - APEL o
WSPARCIE

Wspólna  sprawa  -  DOM  ARCHITEKTA  SARP  ZAMEK
TUCZNO -  Apel  o wsparcie

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Członkowie SARP i Sympatycy SARP

Epidemia  koronawirusa  spadła  na  nas  nieoczekiwanie,  a  jej  skutki  są  tragiczne  w  wielu  obszarach  naszej
działalności.
Zagrożone są nasze zdrowie i życie. Epidemia uderzyła w nasze firmy, w nas jako pracodawców i w nas jako
pracowników.  Uderzyła  też  w  nasz  majątek,  ten  prywatny  i  ten,  będący  naszą  wspólną  stowarzyszeniową
własnością.

Po latach dewastacji Zamku Tuczno przez nieuczciwego najemcę, po latach zmagań sądowych o odzyskanie naszej
własności, 3 lata temu, w maju 2017 r. uruchomiliśmy ponownie Dom Architekta SARP Zamek Tuczno. Przez te 3
lata odrobiliśmy straty,  zamykając 2018 i  2019 r.  niewielkim dochodem. Obiecująco otworzyliśmy ten rok z
ambitnymi planami dalszego rozwoju.  Założenia wydawały się  realne do spełnienia.  Świadczył  o  tym pakiet
rezerwacji na ten rok, z licznymi dużymi imprezami i szkoleniami. Niestety epidemia uderzyła w nas boleśnie.
Wszystkie  imprezy  od marca  do lipca  zostały  odwołane.  Zmuszeni  byliśmy praktycznie  zamknąć  działalność
Zamku.  Rozwiązaliśmy umowy o  pracę  z  częścią  załogi  (z  oczywistych  względów kosztowych tą  najbardziej
doświadczoną). Osobom na umowę zlecenie zawiesiliśmy wykonanie umów. W drastyczny sposób obcięliśmy
koszty.  Przez  pierwsze  miesiące  epidemii  Zamek,  nawet  zamknięty,  generował  znaczne  koszty,  nie  dając
jakichkolwiek przychodów.
Wznowiliśmy działalność od połowy czerwca.  Żmudnie odrabiamy straty.  Jednakże koszty funkcjonowania w
okresie  epidemii  gwałtownie  rosną.  Dostosowanie  do wymogów sanitarnych powoduje  dramatyczny  wzrost
kosztów pracy, wyposażenia i środków czystości. Dzięki pomocy odzyskaliśmy płynność finansową, niestety na
bardzo kruchych podstawach. Przychody, pomimo ich wzrostu nie są wystarczająco wysokie. Dalsza pomoc w
sytuacji mało stabilnych przychodów jest niezbędna dla przetrwania i wyjścia z kryzysu. W tej sytuacji niezmiennie
zwracamy się do wszystkich członków SARP, do Sympatyków Zamku o pomoc w przetrwaniu.

http://www.gorzow.sarp.org.pl/konkurs-usilucs/
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Można nam pomóc na dwa sposoby.

1. Darowizna na rzecz Zamku - cegiełka pomocowa w dowolnej wysokości.

Darowiznę proszę wpłać na konto: 47 1020 2847 0000 1102 0160 4131
PKO BP O. Wałcz
Zamek w Tucznie sp. z o.o.
78-640 Tuczno
ul Zamkowa 1
koniecznie z dopiskiem: DAROWIZNA

Lista Darczyńców dostępna jest na stronie: http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/mecenasi_zamku,12

2. Zakup voucherów na pobyty w Zamku w przyszłym terminie. Proponujemy atrakcyjne ceny szczególnie dla
członków SARP (realizacja do końca 2021 r.):
1 voucher = 1 osobodoba - zawiera: nocleg w pokoju standard 2-4 osobowym, lub apartamencie, śniadanie i
obiadokolację - w cenie:
- 135,00 zł dla członków SARP, pokój standard,
- 145,00 zł dla pozostałych osób, pokój standard,
- 175,00 zł dla członków SARP w Apartamencie,
- 185,00 zł dla pozostałych osób w Apartamencie,
- 95,00 zł dzieci członków SARP w wieku 6-12 lat,
- 105,00 zł dzieci pozostałych osób w wieku 6-12 lat
dzieci do 6 lat bezpłatnie
dzieci powyżej 12 lat jak dorośli
(Podane vouchery nie mają zastosowania w terminach świątecznych: 24-27.12.2020, 31.12.2020-1.01.2021, 2-
5.04.2021, 24-27.12.2021 i 31.12.2021-1.01.2022).

Sposób zakupu voucherów jest prosty.
Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:
47 1020 2847 0000 1102 0160 4131

PKO BP O. Wałcz
Zamek w Tucznie sp. z o.o.
78-640 Tuczno
ul Zamkowa 1
koniecznie z dopiskiem: VOUCHER NA USŁUGI NOCLEGOWE i adres mailowy wpłacającego
(na ten adres będą wysyłane potwierdzenia i rozliczenia voucherów).

UWAGA!
Jeśli ktoś będzie chciał fakturę za pobyt musi podać swój NIP w momencie zakupu vouchera

http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12

http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/mecenasi_zamku,12
http://www.zamek-tuczno.com.pl/n/mecenasi_zamku,12
http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12
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Inne

VOCHERY pobytowe w Zamku Tuczno

VOCHERY pobytowe w Zamku Tuczno

ważne do końca 2021 r.:

Zachęcamy do odpoczynku w położonym w zabytkowym parku, otoczonym lasami i jeziorami, renesansowym
Zamku Wedlów w Tucznie na Pojezierzu Wałeckim. Okolica jest przepiękna, połączone rzekami pełne ryb jeziora,
obfitujące w grzyby i zwierzynę lasy, naturalne krajobrazy Parku Drawieńskiego znakomicie nadają się na piesze,
rowerowe,  kajakowe,  motocyklowe  wycieczki.  Oferujemy  liczne  atrakcje,  organizujemy  indywidualne  oraz
grupowe zajęcia  integracyjne w plenerze jak:  wycieczki  rowerowe,  spływy kajakowe,  rajdy  off-road,  pokazy
rycerskie, podchody w lesie i wiele innych. Zamek to znakomite miejsce wypadowe do okolicznych zabytków i
ciekawych miejsc. 
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Vouchery na usługi hotelowe w pokoju 2-4 osobowym lub apartamencie już:

od 95 PLN / za osobonoc

Zakup voucher do zrealizowania w dowolnym okresie do końca 2021 r.
Zachęcamy do odpoczynku w położonym w zabytkowym parku, otoczonym lasami i jeziorami, renesansowym
Zamku Wedlów w Tucznie na Pojezierzu Wałeckim.

Voucher (1 osobodoba) zawiera:

nocleg w Zamku w pokoju hotelowym lub apartamencie,●

śniadanie (stół szwedzki) w Restauracji Zamkowa,●

obiadokolacja serwowana w Restauracji Zamkowa,●

Do dyspozycji Państwa są również:

zamkowa sala zabaw dla dzieci,●

Sala Kominkowa z żywym ogniem z kominka,●

sala bilardowa z barkiem w podziemiach Zamku,●

bezpłatny parking,●

bezpłatne WiFi w całym Zamku.●

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Opłata klimatyczna 2 PLN/osoba/doba płatna na miejscu.
Czworonożni przyjaciele mile widziani (opłata 15 PLN za dobę).

Ceny voucherów:

135,00 PLN (osobonoc) w pokoju 2-4 osobowym standard dla członków SARP●

Dodaj do koszyka
145,00 PLN (osobonoc) w pokoju 2-4 osobowym standard dla osób niebędących członkiem SARP●

Dodaj do koszyka
175,00 PLN (osobonoc) w Apartamencie dla członków SARP●

Dodaj do koszyka
185,00 PLN (osobonoc) w Apartamencie dla osób niebędących członkiem SARP●

http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=11
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=12
http://booking.zamek-tuczno.com.pl/koszyk/?add-to-cart=13
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Dodaj do koszyka
95,00 PLN (osobonoc) dzieci członków SARP – wiek 6-12 lat●

Dodaj do koszyka
105,00 PLN (osobonoc) dzieci pozostałych osób – wiek 6-12 lat●

Dodaj do koszyka

Dzieci w wieku do lat 6 - bezpłatnie w pokoju rodziców na obecnych łóżkach. Dzieci powyżej 12 lat traktowane
są jak dorośli.
Doba hotelowa 15:00-12:00

Sposób zakupu voucherów:
Należy wpłacić kwotę wyliczoną z pomnożenia ilości osobonocy i stawek za osobonoc na konto:

PKO Bank Polski S.A.
47 1020 2847 0000 1102 0160 4131

ZAMEK TUCZNO
ul. Zamkowa 1, 78-640 Tuczno

koniecznie z dopiskiem: VOUCHER NA USŁUGI NOCLEGOWE i adresem mailowym wpłacającego
(na ten adres mailowy będą wysyłane potwierdzenia i rozliczenia voucherów).

UWAGA!
Jeśli ktoś będzie chciał fakturę za pobyt musi podać swój NIP w momencie zakupu vouchera!!!

Rozliczenie nastąpi w momencie ustalania terminów pobytu z recepcją wg stawek powyżej.
Ewentualna nadwyżka wynikająca z konkretnych rezerwacji będzie możliwa do wykorzystania w gastronomii
(bez alkoholu) po cenach bieżących.
Zakupione vouchery nie mają zastosowania w terminach świątecznych: 24-27.12.2020, 31.12.2020-1.01.2021,
2-5.04.2021, 24-27.12.2021 i 31.12.2021-1.01.2022 r.

www.zamek-tuczno.com.pl
http://www.zamek-tuczno.com.pl/c/oferty_specjalne,12
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