
INFORMATOR   WCZASY  DO  POGORZELICY O.W. FAMILIJNI 
WYJAZD: PIĄTEK - 17.07.2020 - GODZINA 23:00 – PARKING PRZY KWK JAS MOS – 

GÓRNICZA 1 

 

ZAKWATEROWANIE:   

Doba hotelowa ( dostępność pokoi ) w dniu przyjazdu od godziny 17.00.  
PRZYJAZD DO OŚRODKA RANO – ZŁOŻENIE BAGAŻY W BEZPIECZNYM MIEJSCU, BY DO MOMENTU 

OCZEKIWANIA NA POKOJE MÓC KORZYSTAĆ Z INFRASTRUKTURY OŚRODKA I UROKÓW PLAŻY I 

MIEJSCOWOŚCI. 

 

POKOJE: 2, 3, 4 osobowe z łazienkami , w pokojach: telewizor, czajnik, szklanki, łyżeczki, sprzęt plażowy 

( leżaki, parawan)  

 

WYŻYWIENIE w O.W. FAMILIJNI:   

2 x dziennie : śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. 

Pobyt od śniadania do śniadania. 
 

Posiłki w godzinach:  

śniadanie od 7:30 do 11.00    

obiadokolacja od 15.30 do 19:00  
 

TAKSA KLIMATYCZNA –  płatna na miejscu w recepcji - 2 zł/os/dzień 

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie pobytu oprócz zakwaterowania i wyżywienia oraz  transportu dla grupy 

autokarowej: 

- bogate zaplecze rekreacyjno– sportowe  

- program animacyjny 

- opieka pilota podczas przejazdu nad Bałtyk  

- ubezpieczenie NNW - Towarzystwo Europejskie ERV  kwota 5000 PLN 
 

WYKWATEROWANIE: 

W dniu wyjazdu: do godz. 7:30 odbiór pokoi przez pracownika Recepcji OW Familijni i godz. 07:30 

śniadanie .  Prosimy o obecność 1-os. w pokoju. Wyjazd godz.08:30. 

 Powrót na miejsce zbiórki  w godzinach wieczornych   

 

( DOKŁADNA INFORMACJA ODNOŚNINE GODZINY WYJAZD BĘDZIE WYWIESZONA 

PRZY RECEPCJI ) 

UWAGA:  

- osoby jadące własnym transportem obowiązuje opłata za parking 10 zł za dobę  - czyli na cały pobyt 70 

zł/samochodu ! 

- na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu  ( poza wyznaczonymi do tego miejscami – 

specjalne domki ), zwłaszcza w pokojach i balkonach. Kara finansowa za złamanie zakazu to 500 zł.  

- ośrodek nie przyjmuje zwierząt 

 
 
 

 

Życzymy  Państwu udanego wypoczynku w Pogorzelicy 

B.P.ALTAMIRA KATOWICE 

ul. Mysłowicka 28, tel. 32 209 30 66, 510 910 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZASADY FUNKCJONOWANIA OW FAMILIJNI POGORZELICA W DOBIE COVID- 19 

Drodzy Wczasowicze, funkcjonowanie w szczególnej sytuacji, wymaga od nas dostosowania procedur do zasad 

bezpieczeństwa i higieny, które mają za zadanie chronić Gości i pracowników przed zakażeniem. Wdrożyliśmy i 

przestrzegamy poniższych procedur, opracowanych w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego. Wierzymy, że dzięki nim Państwa pobyt w ośrodku będzie bezpieczny. 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA: 

ZAKWATEROWANIE – RECEPCJA 

1. Ośrodek przyjmuje wyłącznie osoby zdrowe. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby Gościowi i 

osobom mu towarzyszącym zostanie odmówiony wstęp na teren ośrodka. 

2. Przy wejściu do RECEPCJI znajduje się dozownik ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

3. Przy stanowisku recepcyjnym umieszczone są oznaczenia wydzielające bezpieczne odległości. Bezpośrednio przy 

ladzie przewidziane jest miejsce tylko dla jednego Gościa 

4. W recepcji mogą przebywać jednorazowo tylko 2 osoby (nie licząc obsługi). 

5. Stanowiska recepcyjne zostały wyposażone w przegrody oddzielające pracowników od Gości, a blaty, terminale 

płatnicze i karty pokojowe są po każdym Gościu dezynfekowane. 

6. Przebywanie w pokojach osób niezakwaterowanych jest niedozwolone (brak możliwości odwiedzin przez osoby z 

zewnątrz). 

7. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów zdrowotnych podczas pobytu, Gość jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić o tym recepcję. 

BUDYNKI MIESZKALNE - POKOJE 

1. Pokoje dokładnie wietrzymy i sprzątamy z zastosowaniem szczególnych procedur dezynfekcji (m.in. meble, 

klamki, uchwyty, piloty do telewizora, czajniki). Personel pracuje w rękawiczkach i maseczkach. Pokoje i domki 

dodatkowo ozonowane przy zmianie turnusu. 

2. Zakwaterowanie w pokojach 1 os/4m kw. ( nie dotyczy rodzin). 

3. Pościel hotelowa prana jest w pralni zapewniającej najwyższe standardy sanitarno – epidemiologiczne. Pralnia nie 

współpracuje ze szpitalem. 

4. Sprzątanie w trakcie trwania turnusu wyłącznie na życzenie Gościa. 

OBSZAR WSPÓLNY 

1. Osoby przebywające w częściach wspólnych są zobowiązane do noszenia maseczek, 

stosownie do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. 

2. Wszelkie ogólnodostępne blaty, klamki, poręcze, toalety, etc. podlegają regularnej dezynfekcji. Dozowniki w 

toaletach ogólnodostępnych wypełnione są mydłem antybakteryjnym. Suszarki nadmuchowe zostały zastąpione 

ręcznikami papierowymi. 

3. Wyposażenie Bawialni dla Dzieci zostało ograniczone do zabawek, które umożliwiają łatwą dezynfekcję. 

4. W Recepcji dostępne są w sprzedaży maseczki. 

5. Basen, bawialnie, place zabaw – bez limitu osób korzystających. 

6. Na basenie usunięte zostały wszelkie stoliki, krzesła, leżaki oraz zabawki i sprzęt basenowy. Na terenie basenu 

korzystać można wyłącznie z własnych leżaków. 

7. Atrakcje – organizowane do max. 150 osób. Animacje wewnątrz ( sala gier i zabaw ) – obowiązek noszenia 

maseczek, animacje organizowane na powietrzu – nie ma nakazu chodzenia w maseczkach. 

8. Przy wejściu do Sali gier i zabaw oraz do budynku głównego znajduje się dozownik ze środkiem do obowiązkowej 

dezynfekcji rąk. 

SIŁOWNIA 

Obowiązuje limit osób, jednorazowo mogą przebywać 2 osoby. Godziny otwarcia: 8:00 – 21:00 Pomieszczenie jak i 

sprzęty dezynfekowane i wietrzone po każdym użyciu. Ze względów wprowadzonych obostrzeń wprowadziliśmy 

zapisy na siłownię w recepcji ośrodka. Przy wejściu znajduje się dozownik ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji 

rąk. 

WYŻYWIENIE 

9. Śniadanie ( 7:30 – 11:00) i obiadokolacja ( 15:30 – 19:00) wydawane są przez kelnerów ze szwedzkiego bufetu 

zabezpieczonego przed Klientami szybą z plexi. 

10. Jadalnia funkcjonuje z zachowaniem wymaganych odstępów między stolikami i zmniejszoną liczbą miejsc (liczba 

miejsc mocno ograniczona). Stoliki są rozmieszczone z zachowaniem min. 2 metrów odległości. 

11. Kelnerzy pracują w maskach lub przyłbicach stosując wszystkie zasady HACCP i Sanepidu. 

12. Powierzchnie ogólnodostępne, akcesoria, stoliki i krzesła podlegają dezynfekcji. 

13. Przed wejściem na jadalnię znajduje się dozownik ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

14. Przed wejściem do kawiarni i baru letniego znajduje się dozownik ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

15. Możliwe składanie zamówień bezpośrednio u barmana. 

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za częściowe wyłączenie atrakcji i animacji w związku z COVID - 19. 


