OFERTA DLA PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY

BILETY- SPRZEDAŻ HURTOWA

RODZAJ BILETU

CENA
50-100 SZTUK

CENA POWYŻEJ 100

1 godzinny: basen + sauna
6:00- 22:00 poniedziałekniedziela

12,00 zł*

11,00 zł*

1,5 godzinny: basen + sauna
6:00 do 22:00 poniedziałek –
niedziela

15,00 zł*

14,00 zł*

1 godzinny: lodowisko
(Bez łyżew)

8,00 zł*

7,50 zł*

Wypożyczenie łyżew
(bez ograniczenia czasu)

3,50 zł*

3,50 zł*

1 godzinny: tylko basen
6:00- 22:00 poniedziałekniedziela

9,00 zł*

8,50 zł*

BILETY 2-GODZINNE

Cena od 50 sztuk

Basen 2 godzinny

12,50 zł

Basen i sauna
2 godzinny

16,50 zł

BILETY BEZ LIMITU
CZASU

Cena od 20 sztuk

Basen
bez limitu czasu

15,00 zł

Basen i sauna
bez limitu czasu

27,00 zł

 Termin ważności biletów 6 tygodni bez możliwości przedłużenia.
 W przypadku zamówienia większej ilości biletów termin ważności do negocjacji

 Bilety mogą być finansowane z funduszu socjalnego lub z PRYWATNYCH środków
pracowników, jedynym warunkiem skorzystania z oferty jest złożenie zamówienia z
minimalną ilością biletów.

KARNETY WARTOŚCIOWE
Karnety wartościowe na obiekty :
Od 5 do 100 sztuk 15 zł kaucji zwrotnej
1. Karnet w cenie 50,00 zł o wartości 65,00 zł z terminem ważności 100 dni

2. Karnet w cenie 100,00 zł o wartości 130,00 zł z terminem ważności 100 dni

Od 101 do 300 sztuk 15 zł kaucji zwrotnej
1. Karnet w cenie 50,00 zł o wartości 70,00 zł z terminem ważności 120 dni
2. Karnet w cenie 100,00 zł o wartości 140,00 zł z terminem ważności 120 dni

301 sztuk i więcej bez opłaty kaucji zwrotnej
1. Karnet w cenie 50,00 zł o wartości 75,00 zł z terminem ważności 150 dni
2. Karnet w cenie 100,00 zł o wartości 150,00 zł z terminem ważności 150 dni

UWAGA!
 Wysokość udzielonego rabatu każdorazowo uzależniona jest od ilości doładowywanych karnetów
zgodnie z zamówieniem
 Zakupu Karnetu Pracowniczego dokonać może tylko Przedstawiciel upoważniony pisemnie przez
zakład pracy i wskazany na formularzu zamówienia CSR „Słowianka”.
 Zakupu Karnetu Pracowniczego oraz jego doładowania dokonać można tylko po pisemnym
wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.slowianka.pl w zakładce
‘formularze’.
 Poprawnie wypełniony formularz zamówienia należy dostarczyć do działu marketingu CSR
„Słowianka” osobiście ( pn- pt w godz. 7:30 do 15:30), wysłać faxem pod nr 95 7338 502 lub na
adres mailowy mailowy k.przybylska@slowianka.pl , r.wieczorek@slowianka.pl lub
m.pietrowska@slowianka.pl
 Przy zakupie karnetu pobierana jest jednorazowa opłata (kaucja zwrotna) w wysokości 15,00 zł za
każdy karnet. Przy zamówieniu powyżej 300 sztuk karnetów kaucja zwrotna nie jest pobierana.
 Czas przygotowania karnetów od momentu przyjęcia zamówienia ( od dnia powszedniego) trwa
maksymalnie do 5dni roboczych. O gotowym do odbioru zamówieniu, zakład pracy zostanie
poinformowany telefonicznie lub drogą mailową przez pracownika CSR „Słowianka”
 Odbioru karnetów dokonać można w kasie basenowej obiektu, od poniedziałku do niedzieli w
godzinach od 6:00 do 21:45 po wcześniejszym otrzymaniu informacji od pracownika CSR
„Słowianka” o gotowości zamówienia do odbioru.
 Posiadacz karnetu podczas każdego zamówienia decyduje o wyborze kwoty doładowania (50,00 zł
lub 100,00 zł).
 W okresie ważności karnetu Posiadacz może dokonywać dowolną ilość doładowań wybraną kwotą
w kasie basenowej CSR „Słowianka”. Każdorazowe doładowanie możliwe tylko po
wcześniejszym złożeniu zamówienia u pracownika działu marketingu CSR „Słowianka” na
formularzu zamówienia.
 Każdorazowe doładowanie konta sumuje zgromadzone na nim środki pieniężne i rozpoczyna
rozliczanie terminu ważności od nowa.
 Po upływie terminu ważności, w przypadku braku doładowania Posiadacz karnetu ma 30 dni na
uaktualnienie zasilając kartę o kolejną kwotę 50,00 lub 100,00 zł.
 Koszty pobytu na obiektach, wg aktualnie obowiązującego cennika usług, są rozliczane z
dokładnością minutową poprzez pomniejszenie środków finansowych zgromadzonych na karnecie.
 Z karnetu można jednorazowo opłacić pobyt dowolnej ilości osób, o ile pozwalają na to
zgromadzone na nim środki pieniężne.

IMPREZY DLA ZAKŁADÓW PRACY
INTEGRACYJNE* TARGI WYSTAWIENNICZE* SPORTOWE
Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o w Gorzowie
Wielkopolskim zaprasza Państwa do współpracy. Jako obiekt z wieloletnim doświadczeniem w
organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych, plenerowych i targowych o
charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, proponujemy Państwu usługi
polegające na kompleksowym przygotowaniu i obsłudze podobnych przedsięwzięć.
CSR „Słowianka”, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dysponuje
basenem sportowym o wymiarach olimpijskich wyposażonym w elektroniczny system pomiaru
Omega, basenem rekreacyjnym z atrakcjami wodnymi, strefą odnowy biologicznej, boiskiem
wielofunkcyjnym, a w okresie zimowym, lodowiskiem. Ponadto na terenie obiektu znajdują się:
korty tenisowe, kręgielnia, Spa, siłownia, boisko do gry w bule oraz punkty gastronomiczne.
Wszystko to w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem sprawia, że imprezy organizowane
przez zespół CSR „Słowianka” są w pełni profesjonalne.
Więcej informacji na temat nawiązania współpracy związanej z kompleksową
organizacją imprez bądź wynajęciem obiektu pod nr 95 7338 509; 95 7 338 508 lub w
sekretariacie 95 7338 500.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Informacje i kontakt
tel. 95 7338 509, 601 160 252

