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DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU / RECEPCJE 

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 38, tel. (75) 75 510 03, 7533143; tel./fax (75) 642 65 55 

 

www.uzdrowisko-swieradow.pl    e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-swieradow.pl 

 
 

1. Parking niestrzeżony przy Willi Gracja - ul. Parkowa, 59-850 Świeradów-Zdrój.  

Liczba miejsc parkingowych – 20. 

Doba: 15 zł brutto, 7 dni: 80 zł brutto, 14 dni: 120 zł brutto, 21-24 dni: 160 zł brutto* 

 

2.Parking niestrzeżony monitorowany – ul. Dojazdowa, 59-850 Świeradów-Zdrój 

Liczba miejsc parkingowych – 52 

Doba: 15zł brutto, 7 dni: 80 zł brutto, 14 dni: 120 zł brutto, 21-24 dni: 160 zł brutto* 

 

3.Parking niestrzeżony monitorowany – ul. Górska, 59-850 Świeradów -Zdrój 
Liczba miejsc parkingowych – 37 

Doba: 15 zł brutto, 7 dni: 80 zł brutto, 14 dni: 120 zł brutto, 21-24 dni: 160 zł brutto* 

 

a. Autobus –miesięczny abonament – 400 zł brutto 

b. Autobus doba – 50 zł brutto 

 

4. Parking niestrzeżony monitorowany – Sanus ul. Prusa 4, 59-850 Świeradów -Zdrój 

Liczba miejsc parkingowych – 22 

Doba: 15 zł brutto, 7 dni: 100 zł brutto, 14 dni: 140 zł brutto, 21-24 dni: 180 zł brutto* 

 

5. Parking niestrzeżony monitorowany – ul. Piłsudskiego 35, 59-850 Świeradów -Zdrój 

Liczba miejsc parkingowych – 30 

Doba: 15 zł brutto, 7 dni: 100 zł brutto, 14 dni: 140 zł brutto, 21-24 dni: 180 zł brutto* 

 

* powyżej 24 dni za każdy kolejny dzień opłata 7 zł brutto 

 

5. Wjazd na teren parkingu bez pobrania karty parkingowej w recepcji Domu Zdrojowego lub           

SANUS, próba opuszczenia bez uiszczenia należnej opłaty za parkowanie pojazdu, jak i naruszenie 

któregokolwiek z zapisów Regulaminu Parkingu podlega opłacie porządkowej w wysokości 150 złotych 

brutto za każdy dzień 

 

6. Wynajęcie: 

a. Sali Konferencyjnej od 150 zł netto/h 

b. Sali konferencyjnej za cały dzień od 300,00 zł netto 

c. Hali Spacerowej do 2 godzin od 300 zł netto - za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 150 zł netto 

d.Tarasu Górnego przy Domu Zdrojowym do 2 godzin od 300 zł netto - za każdą kolejną rozpoczętą 

godzinę 150 zł netto 

e. wynajem powierzchni reklamowej na ekspozycję plakatów w obiektach Uzdrowiska, każdorazowo 

przed planowaną imprezą – 41,00 zł netto 

 

7. Wypożyczenie szlafroków: 

a. za każdy dzień wypożyczenia -5 zł brutto/sztuka 

Kaucja zwrotna 50zł brutto/sztuka. 

 

8. Wypożyczenie ręczników: 

a. duży ręcznik - 8,00 zł brutto 

b. mały ręcznik - 5,00 zł brutto 

9. Wymiana pościeli dla Gościa kontraktowego: 

a. poszwa + poszewka - 20,00zł brutto/komplet 

b. prześcieradło – 10,00zł brutto/szt 

 

CENNIK 2022 
USŁUGI DODATKOWE 

obowiązujący w terminie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. 
 UZDROWISKU ŚWIERADÓW-CZERNIAWA Spółka z o.o. - Grupa PGU 
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10. Wypożyczenie leżaka – 5zł brutto/doba 

 

11.Wypożyczenie lodówki – 60 zł brutto /turnus NFZ/ZUS 

 

12. Wypożyczenie TV dla Gościa kontraktowego: 

a. Dom Zdrojowy, Wacław 90 zł brutto od pokoju za turnus 

b. Gracja, Goplana 110 zł brutto od pokoju, za turnus (z chwilą wymiany telewizorów) 

c. Opłata za jedną dobę 7 zł brutto 

13. W przypadku przerw w nadawaniu programów z winy Uzdrowiska dłuższej niż 48 godzin 

istnieje możliwość zwrotu kosztów proporcjonalnie do zapłaconego abonamentu 

 

14.Opieka pielęgniarska za każdą godzinę 50 zł brutto 

 

15. Ustala się opłatę zryczałtowaną za szkodę w majątku Spółki: 

a. za zgubienie klucza/karty – 70,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: wymianę zamka i zakup breloka do klucza. 

 

b. za zbicie/uszkodzenie klosza do lampki nocnej – 60,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup klosza do lampki nocnej. 

 

c. za zbicie/uszkodzenie/zgubienie filiżanki lub spodka – 45,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup 1 komplet (filiżanka + spodek). 

 

d. za zbicie/uszkodzenie/zgubienie kubka szklanego – 11,00 zł brutto. 

w/w koszt obejmuje: zakup kubka szklanego. 

 

e. za zbicie/uszkodzenie/zgubienie kubka ceramicznego – 20,00 zł brutto. 

w/w koszt obejmuje: zakup kubka ceramicznego. 

 

f. za uszkodzenie/zgubienie łyżeczki do herbaty – 10,00 zł brutto. 

w/w koszt obejmuje: zakup łyżeczki do herbaty. 

 

g. za zniszczenie/zgubienie ręcznika frotte małego – 30,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup ręcznika frotte małego. 

 

h. za zniszczenie/zgubienie ręcznika frotte dużego – 50,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup ręcznika frotte dużego. 

 

i. za zniszczenie/zgubienie szlafroka frotte: 

- w rozmiarach od S do XL – 130,00 zł brutto,  

   - w rozmiarach XXL i więcej – 250,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup szlafroka frotte. 

 

j. za zniszczenie/zgubienie dywanika łazienkowego – 30,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup dywanika łazienkowego. 

  

k. za zniszczenie/zgubienie leżaka – 160,00 zł brutto 

w/w koszt obejmuje: zakup leżaka. 

 

16. W przypadku uszkodzeń nie wymienionych powyżej, wycena będzie ustalana przez Kierownika   

Hotelarstwa na podstawie ceny rynkowej. 

 

17. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowego cennika w trakcie roku kalendarzowego. 

 

 
 


