
 

 

CENNIK 01.11.2016 - 31.03.2017 
                                  SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

                          W GDAŃSKU 

80-314 GDAŃSK AL. GRUNWALDZKA 244 

tel. 58 520 68 51, fax. 58 520 68 69 

Rodzaj 

pokoju 

Opłata za korzystanie z miejsca noclegowego*** 

Rodzaj usługi 
Dzieci, młodzież 

i ich opiekunowie* 

Studenci i 

nauczyciele** 
Pozostali 

2 os. z 

łazienką 

Nocleg bez śniadania 43,20 - - 

Nocleg ze śniadaniem 48,60 49,50 55,80 

2 os. z WC 

Nocleg bez śniadania 35,10 - - 

Nocleg ze śniadaniem 40,50 41,40 47,70 

3–4 os. z 

umywalką 

Nocleg bez śniadania 21,60 - - 

Nocleg ze śniadaniem 27,00 27,90 34,20 

 

* dotyczy dzieci i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej, do ukończenia 24 roku życia – legitymacja 

szkolna; grup zorganizowanych młodzieży szkolnej wraz z opiekunami; pracowników schronisk młodzieżowych; 

dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 

** dotyczy studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych do ukończenia 26 roku życia – legitymacja 

studencka; słuchaczy kolegiów do ukończenia 26 roku życia – legitymacja słuchacza; nauczycieli – legitymacja 

służbowa nauczyciela lub zaświadczenie (oryginał) o zatrudnieniu w szkole na stanowisku nauczyciela, wystawione 

przez kierownika placówki z ważnością na bieżący rok szkolny. 

*** ceny zawierają opłatę za bieliznę pościelową oraz podatek VAT. 

 

Typ posiłku 
Cena posiłków 

Standardowe Wzbogacone 

Śniadanie dla os. z zewnątrz            7.00-9.00 7,00 9,35 

Śniadanie dla os. zameldowanych   7.00-9.00 - 4,00 

Obiad/Obiadokolacja                      13.00-17.00 13,00 19,00 

Kolacja                                              18.00-19.00 8,00 10,00 

Prowiant na ognisko 6,00 8,00 

 
OPŁATY 

1.  Opłata miejscowa – obowiązkowa – 2,18 zł. 

2. Opłata za przechowanie bagażu (od osoby za dobę) – 1,23 zł. 

3. Pobyt dzienny (od osoby) – 6,00 zł. 

4. Opłata za miejsce doraźne (dostawkę) – 50% ceny noclegu 

5. Wypożyczenie dodatkowego kompletu pościeli – 5,00 zł. 

6. Za dzieci do lat 4 opłatę obniża się o 50%. 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU 
1. Doba hotelowa w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. 

2. Do godz. 10.00 turysta zobowiązany jest opuścić Schronisko. 

3. W uzasadnionych przypadkach można przebywać na terenie Schroniska po opłaceniu pobytu dziennego 6zł. 

4. W godz. 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. 

5. Na terenie Schroniska zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, uprawianie hazardu. 

6. Wszystkie zniszczenia spowodowane przez grupę pokrywa osobiście jej opiekun. 

7. W razie nieprzestrzegania regulaminu Dyrektor SSM ma prawo usunąć winnych z terenu Schroniska bez zwrotu kosztów. 



 

 

CENNIK 01.11.2016 - 31.03.2017 
                                   SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE  

                                      W GDAŃSKU 

UL. KARTUSKA 245B, 125 GDAŃSK 

TEL 58 302-60-44, FAX 58 302-05-81 

 

Rodzaj 

pokoju 

Opłata za korzystanie z miejsca noclegowego*** 

Dzieci, młodzież 

i ich opiekunowie* 
Studenci i nauczyciele** Pozostali 

2 os. z 

łazienką 
43,20 44,10 50,40 

1-2 os. 23,40 29,70 37,80 

3-4 os. 21,60 22,50 28,80 

5 os. 19,80 21,60 27,00 

 

* dotyczy dzieci i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej, do ukończenia 24 roku życia – legitymacja 

szkolna; grup zorganizowanych młodzieży szkolnej wraz z opiekunami; pracowników schronisk młodzieżowych; 

dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 

** dotyczy studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych do ukończenia 26 roku życia – legitymacja 

studencka; słuchaczy kolegiów do ukończenia 26 roku życia – legitymacja słuchacza; nauczycieli – legitymacja 

służbowa nauczyciela. 

*** ceny zawierają opłatę za bieliznę pościelową oraz podatek VAT. 

 

 

 

OPŁATY 

1. Opłata miejscowa – obowiązkowa – 2,18 zł. 

2. Opłata za przechowanie bagażu (od osoby za dobę) – 1,23 zł. 

3. Pobyt dzienny (od osoby) – 6,00 zł. 

4. Opłata za miejsce doraźne (dostawkę) – 50% ceny noclegu 

5. Wypożyczenie dodatkowego kompletu pościeli – 5,00 zł. 

6. Za dzieci do lat 4 opłatę obniża się o 50%. 

 
 

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU 
1. Doba hotelowa w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. 

2. Do godz. 10.00 turysta zobowiązany jest opuścić Schronisko. 

3. W uzasadnionych przypadkach można przebywać na terenie Schroniska po opłaceniu pobytu dziennego 

6zł. 

4. W godz. 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. 

5. Na terenie Schroniska zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, uprawianie hazardu. 

6. Wszystkie zniszczenia spowodowane przez grupę pokrywa osobiście jej opiekun. 

7. W razie nieprzestrzegania regulaminu Dyrektor SSM ma prawo usunąć winnych z terenu Schroniska bez 

zwrotu kosztów. 



 

 

CENNIK 01.11.2016 - 31.03.2017 
                                    SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

                          W GDAŃSKU 

UL. WAŁOWA 21, 80-858 GDAŃSK 

Tel/fax 58 301-23-13 

 

Rodzaj 

pokoju 

Opłata za korzystanie z miejsca noclegowego*** 

Dzieci, młodzież 

i ich opiekunowie* 
Studenci i nauczyciele** Pozostali 

1–2 os. 23,40 29,70 37,80 

3-4 os. 21,60 22,50 28,80 

5-10 os. 19,80 21,60 27,00 

 

* dotyczy dzieci i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej, do ukończenia 24 roku życia – 

legitymacja szkolna; grup zorganizowanych młodzieży szkolnej wraz z opiekunami; pracowników schronisk 

młodzieżowych; dzieci w wieku od 4 do 7 lat. 

** dotyczy studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych do ukończenia 26 roku życia – legitymacja 

studencka; słuchaczy kolegiów do ukończenia 26 roku życia – legitymacja słuchacza; nauczycieli – legitymacja 

służbowa nauczyciela lub zaświadczenie (oryginał) o zatrudnienie w szkole na stanowisku nauczyciela, 

wystawione przez kierownika placówki z ważnością na bieżący rok szkolny. 

*** ceny zawierają opłatę za bieliznę pościelową oraz podatek VAT. 

 

 

 

OPŁATY 

7. Opłata miejscowa – obowiązkowa – 2,18 zł. 

8. Opłata za przechowanie bagażu (od osoby za dobę) – 1,23 zł. 

9. Pobyt dzienny (od osoby) – 6,00 zł. 

10. Opłata za miejsce doraźne (dostawkę) – 50% ceny noclegu 

11. Wypożyczenie dodatkowego kompletu pościeli – 5,00 zł. 

12. Za dzieci do lat 4 opłatę obniża się o 50%. 

 
 

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU 
1. Doba hotelowa w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. 

2. Do godz. 10.00 turysta zobowiązany jest opuścić Schronisko. 

3. W uzasadnionych przypadkach można przebywać na terenie Schroniska po opłaceniu pobytu dziennego 

6zł. 

4. W godz. 22.00-6.00 obowiązuje cisza nocna. 

5. Na terenie Schroniska zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, uprawianie hazardu. 

6. Wszystkie zniszczenia spowodowane przez grupę pokrywa osobiście jej opiekun. 

7. W razie nieprzestrzegania regulaminu Dyrektor SSM ma prawo usunąć winnych z terenu Schroniska bez 

zwrotu kosztów. 

 


