CENNIK STUDENCKIEJ BAZY NOCLEGOWEJ
SKPB KATOWICE
OM PTTK W KATOWICACH
Polana Wały, Głuchaczki, Hala Górowa

Nocleg w namiocie własnym

Bez zniżek

Rabat 20%

Rabat 30%

10,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

Rabat PTTK:
● 20% - przysługuje Członkom PTTK po okazaniu Karty Rabatowej PTTK z opłacon
opłaconą składk
składką na bieżący rok
● 30% - przysługuje Członkom PTTK z uprawieniami PTTK: przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, znakarzy, po
okazaniu Karty Rabatowej PTTK z opłacon
opłaconą składk
składką na bieżący rok oraz legitymacji przewodnika, przodownika turystyki
kwalifikowanej, lub znakarza Pozostałe zni
zniżki:
ki:
● Członkowie Akademickiego Klubu Turystycznego „WATRA” z Gliwic, po okazaniu:
 blachy
- nocleg w namiocie własnym: 8 zł,
 blachy i legitymacji studenckiej
nocleg
bezpłatny
Noclegi bezpłatne otrzymują:
● po okazaniu blachy lub legitymacji przewodnika studenckiego przewodnicy „trójk
„trójkątni”:
tni”: SKPB Katowice, SKPG Harnasie z Gliwic,
SKPG Kraków, AKPT Kraków, SKPB Łód
Łódź,, SKPB Warszawa, SKP
SKPŚ Warszawa, SKPB Rzeszów, SKPB
SKP Lublin, SKPS Wrocław,
AKPG Bielsko- Biała, SKPT Gdańsk,
Gda sk, oraz uczestnicy przejść przewodnickich tych kół
● po okazaniu odpowiedniego dokumentu lub odznaki: posiadacze odznaki Sympatyka SKPB Katowice, Glejtu Prezesa SKPB
Katowice, indeksu kursanta (Kursy 2019/20
9/20 i 2020/21
2020/21), Certyfikatu Kursanta
● osoby wpisane przez szefa bazy na pierwszej stronie ksi
księgi
gi meldunkowej (za pomoc w rozbijaniu i inne zasługi dla bazy)
●
osoby bazujące na tej samej bazie
e w innych terminach sezonu 2020
● posiadacze bonu noclegowego SKPB Katowice
● w zamian za odpracowanie – tylko po uzyskaniu zgody szefa bazy, lub prezesa OM PTTK
● gość bazowych – tylko jedna osoba, niezale
niezależnie
nie od liczby bazowych
● wszystkie dzieci do 6 lat, a także
tak e niepełnoletnie dzieci towarzysz
towarzyszące
ce rodzicowi, który otrz
otrzymuje
ymuje nocleg bezpłatny
Rabaty PTTK oraz zni
zniżki
ki przysługuj
przysługujące
ce z ró
różnych
nych tytułów nie sumują
sumuj się
si ze sobą.
sob

