
Rodzaj usługi w schronisku
Okres usługi / 

uwagi

 Cena
maj-

sierpień 

 Cena
wrzesień

do 
zamknięcia 

Niezrzeszeni pierwsza doba          60                65    

następna doba          40                45    

Członkowie PZW i ich rodziny pierwsza doba          50                55    

następna doba          35                40    

Odznaczeni Złotą i Srebrną odznaką PZW, młodzież PZW do lat 18 pierwsza doba          40                45    

następna doba          25                30    

Członkowie Honorowi PZW, odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami pierwsza doba          35                40    

następna doba          25                30    

Dzieci do lat 7 niekorzystające z oddzielnego miejsca noclegowego doba

Dziecko powyżej 7 lat doba          10                10    

Domek nr 1,2,3 * niezrzeszeni pierwsza doba        200              220    

od 3 doby        150              170    

Domek nr 1,2,3 * Członkowie PZW i ich rodziny pierwsza doba        160              180    

od 3 doby        120              140    

Domek nr 3* jedna sypialnia dwu osobowa Niezrzeszeni pierwsza doba        140              150    

od 3 doby        120              130    

Domek nr 3* jedna sypialnia dwu osobowa Członkowie PZW i ich rodziny pierwsza doba        110              120    

od 3 doby          90              100    

Przebywanie psa na terenie ośrodka Doba            8                  8    

od 3 doby            5                  5    

Wypożyczenie łodzi jeden dzień

od 3 doby

Wypożyczenie łodzi (zielonej) na obsługę zawodów z silnikiem 30 KM. 
Wymagana licencja sternika. Paliwo w zbiorniku w cenie.

jeden dzień

Wypożyczenie łodzi aluminiowej. jeden dzień

Wypożyczenie łodzi aluminiowej z silnikiem 4 KM jeden dzień

Wypożyczenie łodzi 3 godz. **
Każda następna

Wynajęcie silnika spalinowego 4 KM (paliwo w cenie)*** jeden dzień

od 3 dnia

Wynajęcie silnika elektrycznego 55Lbs z akumulatorem do łodzi 
(ładowarka do akumulatora na wyposażeniu stanicy)****

jeden dzień

od 3 dnia

łodzi, silnika elektrycznego i akumulatora, silnika spalinowego, noclegu

Karnet na 5 wypożyczeń łodzi jednorazowo

Karnet na 10 wypożyczeń łodzi jednorazowo

Karnet na  5  wypożyczeń silnika spalinowego 4 KM (paliwo w cenie)*** jednorazowo

Karnet na 10 wypożyczeń silnika spalinowego 4 KM (paliwo w cenie)*** jednorazowo

Karnet na  5  wypożyczeń silnika elektrycznego i akumulatora **** jednorazowo
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Karnety na bieżący rok

Rezerwacja *****
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Karnet na 10 wypożyczeń silnika elektrycznego i akumulatora **** jednorazowo

Ustawienie przyczepy doba

Miesiąc parking bez użytkowania miesiąc

Miesiąc z użytkowaniem - minimum 2 doby w miesiącu miesiąc

Miesiąc z użytkowaniem - minimum 2 doby w miesiącu i pracą społeczną na 
rzecz schroniska - minimum 2 godz. w miesiącu

miesiąc

Zimowanie przyczepy
opłata 
jednorazowa

Pobyt jednej osoby w przyczepie, łodzi kabinowej doba

Przebywanie na terenie portu dla osób przyjezdnych (nie mieszkających na 
terenie Schroniska)

jeden dzień / doba

Samochody osobowe lub przyczepa podłodziowa pierwszy doba

następna doba

Parkowanie samochodu dla właścicieli z opłaconym cumowaniem łodzi powyżej 
1 miesiąca

każda doba

Samochody dostawcze i busy pierwszy doba

następna doba

Motocykl
opłata 
jednorazowa

następna doba

Autokar
opłata 
jednorazowa

Parkowanie na lawecie łodzi do 5,5 m ******* pierwszy doba

następna doba

miesiąc

Parkowanie na lawecie łodzi powyżej 5,5 m ******* pierwszy doba

następna doba

miesiąc

Podłączenie do energii elektrycznej
opłata 
jednorazowa

Wynajęcie wiaty i grilla 
opłata za jeden 
dzień

Wynajęcie szafki na sezon
opłata 
jednorazowa

Wodowanie łodzi w porcie
opłata 
jednorazowa

Cumowanie łodzi  do 5,5 m dzień

miesiąc

Cumowanie łodzi  powyżej 5,5 m dzień

miesiąc

Zimowanie łodzi do 5,5 m Od 1.XI do 30.IV

Zimowanie łodzi powyżej 5,5 m Od 1.XI do 30.IV

Wypożyczenie grzejnika olejowego jednorazowo

Opłata za gaz w domkach (butla zamontowana na stałe). dzień

Kapok jednorazowo

Uszkodzenie, zniszczenie lub widoczne zabrudzenie pościeli jednorazowo

Ciężarek z linką 30zł + 20zł jednorazowo

Kratka z łodzi nie są już potrzebne jednorazowo

Zagubienie klucza od łodzi jednorazowo

Zagubienie kłódki od łodzi jednorazowo

Zagubienie rzutki ratunkowej jednorazowo

Uszkodzenie łodzi - według wyceny szkutnika. jednorazowo
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Inne opłaty

Odszkodowanie za mienie PZW
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Parking
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Wiosło 1 sztuka jednorazowo

Kapok lub kamizelka asekuracyjna jednorazowo

Uszkodzenie mechaniczne silnika – pęknięcie obudowy/śruby/silnika, złamanie 
rączki przedłużacza/trzonu silnika/śruby

jednorazowo

Zwarcie klem akumulatora lub doprowadzenie do napięcia 10 V jednorazowo

Uszkodzenie mechaniczne akumulatora – pękniecie obudowy jednorazowo

Zniszczenie lub zagubienie kanistra jednorazowo

******* Slipowanie w trakcie opłaconego parkowania łodzi w cenie.

1. Osoby wchodzące na teren Schroniska Pogorzelec zobowiązane są do zgłoszenia się do recepcji.
2. Za pozycje nieujęte w cenniku opłat, zwłaszcza za zgubienie lub zniszczenie sprzętu w  domkach 
    i łódkach opłatę ustala kierownik schroniska.
     Koszt energii elektrycznej wliczony jest w opłacie noclegowej domku.
3. Pobieramy kaucję w wysokości 200 zł podczas meldunku - rozliczenie kwoty po sprawdzeniu stanu 
    pomieszczeń przy opuszczeniu schroniska. 
    Opłata za posprzątanie domku przez kierownika wynosi 50 zł.
4. Ciepła woda dostępna jest w godzinach pracy schroniska.  
5. Z karnetów można korzystać w miarę dostępności łodzi i silników w stanicy.
6. Zakupione a niewykorzystane karnety w danym roku nie przechodzą na rok następny.
7. Do łodzi można mocować własne silniki zgodnie ze specyfikacji danej łodzi.
8. Zabrania się wlewania własnego paliwa do zbiornika wypożyczonego silnika ze Stanicy Pogorzelec.
9. Rezerwacje na sprzęt przepadają po 30 minutach czasu określonego przez rezerwującego, opłata 
    należna za rezerwację zostanie pobrana przy kolejnym wypożyczeniu łodzi-silnika przez 
    rezerwującego.
10. Właściciele zwierząt przebywających na terenie schroniska zobowiązani są do posiadania 
      aktualnych szczepień swoich pupili i sprzątania odchodów po nich (psy poza domkiem chodzą w 
      kagańcu lub na smyczy). 
11. Wszelkie uwagi prosimy kierować do kierownika Schroniska lub na adres koła 
       kolonr3mokotow@ompzw.pl 
12. Na terenie Schroniska należy przestrzegać obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
      związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.
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Uszkodzenie silnika spalinowego lub zestawu silnika elektrycznego

*    Domek w pełni wyposażony – salon z TV, dwie dwuosobowe sypialnie, kuchnia z dużą butlą bazową,
      prysznic, WC, garderoba, ogrzewanie.

**   Godzina wynajęcia łodzi liczona jest od momentu pobrania klucza do oddania.

***  Wynajęcie zestawu silnika spalinowego 4 KM odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją obsługi 
       silnika elektrycznego (Załącznik 6), oraz podpisaniu oświadczenia (Załącznik 5) o wynajęciu sprzętu.
       W cenie wynajęcia silnika spalinowego na każdy dzień przypada pełny bak oraz 2 litry paliwa w       
       kanistrze.

**** Wynajęcie zestawu silnika elektrycznego z akumulatorem odbywa się po zapoznaniu się z instrukcją 
        obsługi silnika elektrycznego (Załącznik 2), instrukcją obsługi akumulatora (Załącznik 3) oraz 
        podpisaniu oświadczenia (Załącznik 1) o wynajęciu sprzętu.

***** Za dokonanie rezerwacji powyżej 7 dni schronisko pobiera przedpłatę w wysokości 30%
        wartości zamówienia. Przedpłatę należy uiścić w kasie schroniska lub dokonać przelewu na konto 
        OMPZW Koła nr 3 Warszawa Mokotów nr r-ku 03 1090 1883 0000 0001 3684 8309 z dopiskiem: 
        nazwy i termin zamówienia, Imię i Nazwisko zamawianego. 

Uwaga! Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Cennik został zatwierdzony uchwałą
 Zarządu Koła nr 3 Warszawa Mokotów

 nr 6/2023 z dnia 15-02-2023 r. 

Życzymy miłego pobytu


