
Zasady rezerwacji noclegu na Mistrzostwa Narciarskie 
 (Szczyrk, 18-19 marca) 

1. PTI zarezerwowało na preferencyjnych warunkach pulę pokoi 2-, 3-osobowych oraz
typu studio w hotelu Alpin w Szczyrku.

2. Osoby chcące skorzystać z puli zarezerwowanych pokoi muszą zapłacić za 2
noclegi - 18/19 marca oraz 19/20 marca na konto PTI nr 20 1090 1056 0000
0001 1121 2222.

3. Cena noclegu za 1 osobę za 2 doby w poszczególnych pokojach kształtują się
następująco:

Cena dla osób nie 
będących członkami PTI 
z opłaconą składką 

Cena dla osób będących 
członkami PTI z opłaconą 
składką (40% zniżki) 

Pokój dwuosobowy 300 zł 180 zł 
Pokój trzyosobowy 226,6 zł 136 zł 
Studio (2 pokoje 
dwuosobowe 
połączone wspólna 
łazienką) 

217,5 zł 130,5 zł 

4. Jeśli do noclegu w pokojach zostanie zgłoszona liczba osób niepodzielna przez liczbę 
miejsc - do pokoi tych zostaną dokwaterowani inni uczestnicy.

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:30, kończy o godz. 10:30.
6. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie. 
7. Osoba rejestrująca nocleg powinna wpisać swoje imię i nazwisko jako dane 

osoby nr 1 potrzebującej noclegu; maksymalnie jednorazowo przez formularz 
można zarezerwować nocleg dla 4 osób (czyli 1 osoba rezerwująca + 3 dodatkowe 
osoby).

8. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana opłacić noclegi wszystkich 
zgłaszanych osób jednym przelewem (należna kwota zostanie przesłana osobnym 
mailem - por. pkt.10).

9. W formularzu rezerwacji noclegu miesiąc i rok urodzenia należy podać tylko 
w wypadku osób, które są członkami PTI.

10. Po wypełnieniu formularza zgłaszający otrzyma na adres email automatycznie 
generowane potwierdzenie zgłoszenia. Należna kwota do zapłaty będzie 
przysłana w osobnym mailu, po weryfikacji opłacenia składek 
członkowskich PTI.

11. Środki należy wpłacić do 3 dni po otrzymaniu informacji o należnej kwocie, 
jednak nie później niż 28 lutego.

12. Odwołanie rezerwacji i zwrot środków możliwy jest do 28 lutego.
13. Zwrot środków nastąpi do 14 dni po odwołaniu rezerwacji.
14. W tytule przelewu proszę wpisać adres mailowy osoby rejestrującej nocleg. 

Jest to konieczne do przyporządkowania wpłaty do zgłoszenia.
15. Wpłaty bez adresu mailowego osoby rezerwującej nocleg w tytule wpłaty zostaną 

zwrócone, a rezerwacja będzie nieważna.
16. Możliwe jest również zakwaterowanie we własnym zakresie, w innym hotelu.


