
 

Wpis do rejestru Organizatora OR 14/10/17 (ważny do 02.10.2020)  
Wpis do rejestru ośrodka nr OD/24/0007/16 (ważny do 15.06.2019)  
  

Oferta dla Pracowników na rok 2019 - PGNiG SA 

 

Oferujemy następującą cenę za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia 
na warunkach określonych w zaproszeniu: 

 

Kuracjusz: 

wartość netto w zł: 1.799,00 zł w pokoju 2-osobowym 

wartość brutto w zł: 1.799,00 zł w pokoju 2-osobowym 

 

jednorazowa dopłata do pokoju 1-osobowego - 150 zł 

jednorazowa dopłata do apartamentu 2-osobowego - 420 zł 

pobyt dziecka do lat 4 bez świadczeń – bezpłatnie 

pobyt dziecka do lat 12 zniżka – zniżka 20% od ceny osoby towarzyszącej 
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    Wczasy profilaktyczne 2019  -   12 dni w terminach :    
  

10.03-22.03, 31.03-12.04, 05.05-17.05, 19.05-31.05, 02.06-14.06, 16.06-28.06, 30.06-12.07,  

28.07-09.08, 18.08-30.08, 01.09-13.09, 15.09-27.09,  29.09-11.10, 13.10-25.10 
                                 

                     



 

 

 

 

 

 

Skierowanie obejmuje następujące świadczenia (kuracjusz):  
 12 noclegów w pokoju 2-osobowym  
 wyżywienie 3 posiłki dziennie*   śniadanie i kolacje w postaci „stołu szwedzkiego”, możliwość 

doboru diety  
 30 zabiegów leczniczych zleconych po wizycie lekarskiej, tj. 3 zabiegi dziennie w  dni robocze 
 korzystanie z dostępnych usług rekreacyjnych takich jak: bilard, tenis stołowy, kijki do Nordic 

Walking 
 zabezpieczenie wody mineralnej (0,5 litra na dzień) w pokojach przez cały okres trwania 

turnusu 
 wymiana ręczników w pokojach minimum dwa razy w tygodniu 
 wymiana pościeli w pokojach minimum raz w tygodniu  
 plac zabaw 
 bezprzewodowy Internet 
 parking  
 ubezpieczenie NNW+KL 
 
 

*  w dniu przyjazdu 1 posiłek – kolacja , w dniu wyjazdu 1 posiłek - śniadanie 

 
 
 
     Dodatkowo w cenie oferujemy (kuracjusz): 

 2 zabiegi w trakcie pobytu z zakresu fizykoterapii z wyłączeniem   masaży  
 kolacja/grill/ognisko z lampką wina  
 2 seanse w saunie suchej  
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Oferta dla Osób Towarzyszących Pracowników na rok 2019 
 

Osoba towarzysząca: 
wartość brutto w zł: 1.470,00 zł w pokoju 2-osobowym 
 
jednorazowa dopłata do pokoju 1-osobowego - 150 zł 
jednorazowa dopłata do apartamentu 2-osobowego - 420 zł 
pobyt dziecka do lat 4 bez świadczeń – bezpłatnie 
pobyt dziecka do lat 12 zniżka - 20% 

 
 

Oferta obejmuje następujące świadczenia (osoba towarzysząca):  
• 12 noclegów w pokoju 2-osobowym  
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, śniadanie i kolacje w postaci „stołu szwedzkiego”, 
możliwość doboru diety (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu)    
• korzystanie z dostępnych usług rekreacyjnych takich jak: bilard, tenis stołowy, kijki do 
Nordic Walking 
• zabezpieczenie wody mineralnej (0,5 litra na dzień) w pokojach przez cały okres trwania 
turnusu 
• wymiana ręczników w pokojach minimum dwa razy w tygodniu 
• wymiana pościeli w pokojach minimum raz w tygodniu  
• plac zabaw 
• bezprzewodowy Internet 
• parking 
• ubezpieczenie NNW+KL 

 
*  w dniu przyjazdu 1 posiłek – kolacja , w dniu wyjazdu 1 posiłek – śniadanie 
 
 
 
 

Dodatkowo w cenie oferujemy (osoba towarzysząca): 
• kolacja/grill/ognisko z lampką wina 
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  Dodatkowo płatne atrakcje i usługi (kuracjusz z osobą towarzyszącą): 

 opłata miejscowa (płatna według lokalnych przepisów) 

 pozostałe usługi bazy rehabilitacyjnej 

 dopłata do diety  

 zielony kulig z pieczeniem kiełbasek 

 wycieczki autokarowe i piesze z przewodnikiem  

 wypad do Czech–Sztramberk i Koprzywnica Równica, Morawski Kras, Czantoria, Mała Pętla Beskidzka, 

Pętla Cieńkowska – góry dla wygodnych, Czeskie miasteczka + browar Radegast, Cieszyn zwany 

Małym Wiedniem, WIEDEŃ, PRAGA 

 grill w ogrodzie od 20 zł osoba dorosła,  od 15,00 zł dziecko 

 prowiant na wycieczkę górską - 20,00 zł osoba, 15,00 zł dziecko 

 basen poza obiektem 
 opłata za pobyt psa / kota  (30 zł/ doba) 

 

 

Do dyspozycji Gości: 
 pokoje 1-, 2-, 3 i 4 osobowe studio oraz apartamenty 2-osobowe (łącznie 98 miejsc) 
 wszystkie pokoje z łazienką, TV, suszarką do włosów 
 deska do prasowania i żelazko 
 sala restauracyjna (100 miejsc) z tarasem 
 kawiarnia 
 sauna, sala fitness 
 chata grillowa (100 miejsc) 
 plac zabaw dla dzieci 
 pokój zabaw dla dzieci 
 bilard, tenis stołowy 
 parking  
 bezprzewodowy dostęp do Internetu 
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Geovita w Wiśle znajduje się w zacisznym i malowniczym zakątku doliny Malinki, zaledwie 200 m od skoczni 

narciarskiej im. Adama Małysza. Atrakcyjne usytuowanie obiektu i dogodny dojazd sprawia, że możecie spędzić u 

nas czas aktywnie i twórczo. Bliskość szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, wyciągów narciarskich i tras do 

narciarstwa biegowego sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Możecie odkryć uroki Wisły, posmakować 

regionalnej kuchni, odpocząć od zgiełku miast, zadbać o swoje zdrowie i dobrze się bawić. 

 

Nasz ośrodek oferuje swoim gościom różne atrakcje, jak chata grillowa, plac i pokój zabaw dla dzieci, bilard, tenis 

stołowy, wypożyczalnię rowerów, a także animacje dla dzieci w lipcu i sierpniu. Posiadamy również specjalne 

udogodnienia dla rodzin z dziećmi (łóżeczko, wanienka), a także bezprzewodowy Internet, kawiarnię oraz bezpłatny 

parking 

 

 

Atrakcje zewnętrzne w Wiśle 

• Największy zespół kolei linowych i tras narciarskich w Wiśle – Cieńków (1500m.) , pozostałe Nowa 

Osada (1000m) Skolnity (3km.),  w Szczyrku – Skrzyczne (10km.) 

• Skocznia Adama Małysza (200m.) 

• Świetnie zagospodarowany szlak pieszy i rowerowy wokół Wisły z pięknymi  widokami na Beskid 

Śląski 

• Ciuchcie turystyczne zwiedzanie największych atrakcji turystycznych Wisły – w tym  zamek 

Prezydenta RP 

• Wodospad na Wiśle ( 500m) 

• Zapora wodna na Wiśle z urokliwym jeziorem Czerniańskim (3 km). 

• Trójstyk granic k/ Istebnej Polska-Czechy-Słowacja (10km.) 

• Regionalne muzea Chata Kawoluka w Istebnej, Muzeum Koronki i Centrum Pasterskie w Koniakowie 

(7km.) 

• Leśny Park Niespodzianek (mini ZOO) w Ustroniu (10km)  

• Atrakcyjne jednodniowe wycieczki autokarowe: Austria – Wiedeń, Czechy – Praga, Morawski Kras, 

prastare miasto Piastów Cieszyn i Cieszyn Czeski (30km.) 

• Bielsko-Biała (40km.) ze starówką, Pałacem Sułkowskich i największą galerią handlową na Śląsku 

„Sfera” powstałą w miejscu starych zakładów włókienniczych.       
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CZAS TRWANIA TURNUSU: 14 dni, Zakwaterowanie od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu 
wyjazdu. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu zakwaterowania. Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu. 
Posiłki wydawane w godzinach: 8.00-10.00 (śniadanie), 13.00-14.00 (obiad),  18.00-19.00 (kolacja) 
 
CEL TURNUSU: 

o ogólna poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej uczestników turnusu 
o poprawa sprawności poruszania się 
o rozwijanie motywacji do działania i uczestnictwa w organizowanych zajęciach 
o mobilizacja do nawiązywania kontaktów między uczestnikami turnusu 
o podejmowanie nowych wyzwań w trudnych sytuacjach 
o wycieczki krajoznawcze, wpływ klimatu nie skażonego przemysłem na samopoczucie 
 

RODZAJE SCHORZEŃ I CHORÓB OBJĘTYCH REHABILITACJĄ: 
o z dysfunkcją narządu ruchu (z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) 
o kobiety po mastektomii  
o choroby narządów wydzielania wewnętrznego  
o choroby neurologiczne  
o choroby układu krwiotwórczego  
o choroby układu moczowo-płciowego  
o ze schorzeniami kręgosłupa  
o ze schorzeniami laryngologicznymi  
o ze schorzeniami układu oddechowego  
o ze skoliozą  
o z przewlekłymi chorobami wątroby z wadami postawy 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 
o rehabilitacja dostosowana do chorób i schorzeń 
o spotkania ze specjalistą na tematy związane z rehabilitacją, zdrowym odżywianiu się 
o aktywnym wypoczynku 
o maksymalne wykorzystanie walorów klimatycznych, zajęcia w terenie (boisko do siatkówki, marszobiegi, 

spacery, NORDIC WALKING) 
o udział w imprezach integracyjnych: wieczorki przy muzyce wycieczki autokarowe i piesze, nawiązywanie 

przyjaźni 

 
Specyfikacja zabiegów leczniczych: 
Fizykoterapia: pole magnetyczne, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy Traberta, prądy Kotza, 
jonofereza, prądy Tens,, ultradźwięki, fonofereza, lampa Solux, laseroterapia 
Aerozoloterapia: inhalacje, inhalacje z lekami 
Termoterapia: okłady borowinowe, sauna 
Hydroterapia: kąpiel perełkowa, kąpiel perełkowo-borowinowa, kapiel solankowa (bocheńska), kąpiel solankowo-
aromatyczna (bocheńska), kapiel wirowa kończyn górnych, krioterapia CO2 
Termoterapia: okłady borowinowe, sauna 
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Charakterystyka świadczonych zabiegów 
 

Inhalacje 
Opis:   Inhalacją nazywamy zabieg leczniczy polegający na wdychaniu par wód mineralnych, roztworów 
leków lub ich aerozoli 

Wskazania:  Alergie, dychawica oskrzelowa oraz astma, zapalenie płuc, zatok i oskrzeli, nieżyty lub 
zaniki śluzówki, choroby krtani, stany wyczerpania głosowego, wszelkie procesy zanikowe śluzówki dróg 
oddechowych, przewlekły nieżyt nosa, gardła, krtani i oskrzeli, rozedm 

Przeciwwskazania:  ostre choroby górnych dróg oddechowych, gorączce, choroby płuc i oskrzeli z 
krwiopluciem, zagrożenie krwawieniem i krwawienia z narządów wewnętrznych, ciężka niewydolność 
krążeniowo – oddechowa, gruźlica płuc 

 

Pole magnetyczne 
Opis : działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, pobudza przemianę materii, procesy oddychania 
komórkowego, regeneracji tkankowej. Usprawnia krążenie krwi, hamuje procesy destrukcyjne w stawach, 
przyspiesza gojenie ran. 

Wskazania : choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów, rwa kulszowa, stany pourazowe 

Przeciwwskazania :  ciąża, choroba nowotworowa, gruźlica, nadczynność tarczycy, krwawienia, ciężkie 
infekcje, niestabilna choroba wieńcowa, stan po wszczepieniu rozrusznika 

 

Ultradźwięki 
Opis: są to fale akustyczne o wysokiej częstotliwości (1-3 MHz). Tkanka poddana zabiegowi podlega 
mikromasażowi, którego efektem jest zwiększona temperatura, przyspieszone mikrokrążenie. Mają 
działanie przeciwbólowe, rozluźniające, przyspieszające 

Wskazania: bóle mięśni, nerwobóle, ostrogi piętowe, zapalenie stawów kręgosłupa, zwyrodnienie stawu 

kolanowego i biodrowego, bolesność nadkłykcia, przykurcz spowodowany blizną, rwa kulszowa i barkowa. 

Przeciwwskazania: ciąża, choroba nowotworowa, stan po wszczepieniu rozrusznika, obecność 
implantów metalowych w okolicy zabiegu, ostre stany zapalne, wyniszczenie organizmu. 
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Fonoforeza 

Opis:  j.w. Polega na wprowadzeniu przez skórę do tkanek określonego leku za pomocą ultradźwięków. 
Najczęściej leku o działaniu przeciwbólowym /diclac, voltaren, naproxen/  

Wskazania: stany po przebytych urazach (zwichnięcia, skręcenia stawów), zespoły bólowe w chorobach 
reumatycznych, zespoły bólowe pochodzenia neurologicznego (np. bóle korzeniowe, dyskopatie )  

Przeciwwskazania: ostre stany zapalne, implanty metalowe, rozrusznik serca i wszczepy chirurgiczne, 
nowotwory i stan po ich operacyjnym usunięciu i terapii rentgenowskiej, widoczne pod skórą wyniosłości 
kostne, świeże złamania, okolica kręgosłupa szyjnego powyżej kręgu C3, choroby oczu, tkanka rozrodcza, 
okres wzrostu nasad kości długich, ciężki stan ogolny wyniszczenie organizmu, nerwobóle 
niewyjaśnionego pochodzenia, zaburzenia czucia 

 

Laser   
Opis:  precyzyjne naświetlanie tkanek za pomocą światła laserowego o parametrach biostymulacyjnych. 
Wykorzystując światło laserowe o niskim natężeniu do tzw. biostymulacji laserowej, możemy dostarczyć 
do tkanek i komórek dodatkową energię wspomagając naturalne procesy regeneracyjne organizmu i 
przyspieszając gojenie. Dodatkowo, poprzez zmiany w gospodarce tlenowej komórek i polaryzacji błon 
komórkowych uzyskujemy wyraźne działanie przeciwbólowe. Dzięki użyciu skanera promień lasera 
dostarczany jest równomiernie do całej objętej zabiegiem okolicy.  

Wskazania: zespoły bólowe kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, przewlekłe zapalenia 
nerwów, trudno gojące się rany, blizny pooperacyjne, bóle korzeniowe, nerwobóle, przykurcz mięśni.  

Przeciwwskazania: stany nowotworowe i zagrożenia nowotworem, z uwagi na pobudzające działanie 
lasera. 

 

Laser punktowy  

Opis:  jest modyfikacją aplikowania promieniowania poprzez ściśle określone punkty spustowe bólu. 
Wykonując zabieg na ściśle określonych punktach możemy zwiększyć jego skuteczność, koncentrując 
energię lasera w miejscach, w których efekt jego działania będzie największy  

 

Wskazania: ostry ból, zespół bólowy kręgosłupa, choroby neurologiczne po urazach mechanicznych 
narządu ruchu, po operacjach ortopedycznych, do pobudzenia tkanek w procesie gojenia ran, pobudzenie 
tkanek do regeneracji w leczeniu zespołu Sudecka i innych stanów pourazowych, zwyrodnienia stawów w 
gośccach mięśniowych, w leczeniu  blizny, wykwity, żylakowate owrzodzenia podudzi, w chorobach 
laryngologicznych  i chorobach oczu w stomatologii (leczenie dziąseł) 

 

Przeciwwskazania: skłonności do krwawień, tkanki nowotworowe, infekcje lokalne nieswoiste, w 
stanach z wysoką gorączką, u niemowląt, ciąża 
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Sollux  
Opis:  nagrzewanie tkanek za pomocą lampy o silnym świetle podczerwonym. Podczas naświetlania 
dochodzi do dość głębokiego przegrzania tkanek, tym samym uaktywniają się procesy przekrwienia 
tkanek nawet w głębokich, chorobowo zmienionych miejscach.. Dzięki ogrzaniu uzyskuje się miejscową 
poprawę ukrwienia oraz pobudzenie procesów metabolicznych. W wyniku podwyższenia progu bólu 
naświetlanie w seriach działa przeciwbólowo. Stosowanie różnej barwy filtrów rozszerza skutecznie 
zakres możliwości leczniczych lampy. 

Wskazania: stan zapalny zatok czołowych i szczękowych, nieżyt nosa, zapalenie ucha środkowego i 
zewnętrznego, napięcie mięśniowe, bóle korzonkowe, wstęp do masażu klasycznego leczniczego, 
przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych, zespołów bólowych przebiegu ZSK i choroby 
dyskowej 

Przeciwwskazania:  czynna gruźlica płuc, nie wyrównane wady zastawkowe, skłonność do krwawień, 
miesiączka , nadciśnienie tętnicze, ciąża, zaawansowana miażdżyca naczyń krwionośnych oraz 
niewydolność krążenia (bezwzględnie przeciwwskazane), niskie ciśnienie krwi, nowotwory, niewydolność 
krążenia, miażdżyca, nadczynność tarczycy, brzęki pochodzenia krążeniowego, skłonności do krwawień, 
zakrzepowe zapalenia żył, ostre stany zapalne 

 

Jonoforeza  
Opis: polega na wprowadzeniu przez skórę do tkanek określonego leku za pomocą prądu stałego.  

Wskazania:  przykurcz spowodowany blizną, utrudniony zrost kostny, nerwobóle, zespół rwy kulszowej, 
stany zapalne stawów, stany zapalne skóry i tkanek miękkich.  

Przeciwwskazania:  uczulenie na lek. 

 

Prądy interferencyjne  
Opis:  prądy średniej częstotliwości, które powstają w wyniku interferencji (tj. nałożenia się) w tkankach 
dwóch prądów przemiennych. Mają działanie przeciwbólowe, zwiększają przekrwienie naczyń. Zalecane 
są po ustąpieniu ostrego nasilenia dolegliwości.  

Wskazania:  choroba zwyrodnieniowa stawów kończyn, zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatia, stany 
pourazowe i pooperacyjne mięśni, reumatyzm tkanek miękkich, nerwobóle. 

Przeciwwskazania:  aktywna gruźlica, nieuzasadniona stymulacja która ma wywołać “efekt placebo”, 
choroby układu krążenia , implanty elektroniczne, choroby nowotworowe, ubytki skórne i stany zapalne 
skóry, krwotoki, miesiączka, niejasne zmiany nowotworowe, zaburzenia czucia w miejscu przyłożenia 
elektrod 
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Prądy diadynamiczne 

Opis: prądy modulowane małej częstotliwości, powstałe przez nałożenie na prąd stały prądu 
sinusoidalnego. Główną zaletą tych prądów jest silne działanie przeciwbólowe, co objawia się 
długotrwałym podwyższeniem progu odczuwania bólu.  

Wskazania: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatia, zespół rwy kulszowej i ramiennej zanik 
mięśni w wyniku bezczynności, nerwobóle, migreny, porażenie obwodowego nerwu twarzowego, 
półpasiec. 

Przeciwwskazania:  aktywna gruźlica, nieuzasadniona stymulacja która ma wywołać “efekt placebo”, 
choroby układu krążenia , implanty elektroniczne 

 

 

Prądy Tens  

Opis:  prądy średniej i wysokiej częstotliwości silnie działające przeciwbólowo. Działanie przeciwbólowe 
oparte jest na wygaszaniu bólu przez stymulację nerwów.  

Wskazania: ostre i chroniczne zespoły bólowe mięśni, kręgosłupa i stawów, nerwobóle. 

Przeciwwskazania: stan po wszczepieniu rozrusznika, pierwszy trymestr ciąży, aktywna gruźlica, 
nieuzasadniona stymulacja która ma wywołać “efekt placebo”, choroby układu krążenia , implanty 
elektroniczne 

 

 

Prądy Kotz’a  

Opis:  trening zdrowych mięśni za pomocą stymulacji prądem średniej częstotliwości. Prądy Kotz’a mają 
zastosowanie zarówno w rehabilitacji, jak i w odnowie biologicznej i sporcie jako metoda wspomagania 
treningu siłowego lub wytrzymałościowego mięśni. Prąd ten nie ma zastosowania w terapii mięśni z 
uszkodzonym przewodzeniem nerwowym.  

Wskazania:  mięśnie w zaniku prostym, zwiększenie siły i masy mięśniowej u sportowców  

Przeciwwskazania: zaburzone przewodnictwo nerwowo-mięśniowe,  takie jak w innych zabiegach z 
zakresu elektroterapii (proszę przeczytać „przeciwwskazania do galwanizacji” oraz „przeciwwskazania do 
TENS”) 

 

 

 
 

 

 

 

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Wiśle os. Bajcary 14, 43-460 Wisła 

tel. (+48 33) 855 23 12, tel. (+48) 601 580 906 (recepcja), e-mail: wisla@geovita.pl, www.geovita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prądy Trabert’a  
Opis:  prądy charakteryzujące się silnym działaniem przeciwbólowym na wybrane struktury układu 
nerwowego. Poprzez działanie prądów Trabert’a na układ nerwowy uzyskuje się na drodze odruchu 
poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek.  

Wskazania:  choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, stany zwiększonego 
napięcia mięśniowego, zespoły niedokrwienne kończyn 

Przeciwwskazania:  aktywna gruźlica, nieuzasadniona stymulacja która ma wywołać “efekt placebo”, 
choroby układu krążenia , implanty elektroniczne 

 

 

 

HYDROTERAPIA  
Opis:   leczenie wodą o różnej temperaturze i pod różnym ciśnieniem (woda ciepła uspokaja, zimna 
pobudza; o dużym ciśnieniu intensyfikuje krążenie, o małym odpręża). Hydroterapia ma korzystne 
działanie a układy krążenia i nerwowy, pomaga na schorzenia narządów ruchu. Znakomicie nadaje się do 
wzmacniania, utrwalania zdrowia, a także podczas kuracji odchudzających. Dodatkowo działanie wody 
wzmacniają rożnego rodzaju dodatki: sole, borowiny, aromaty 
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PRZYDATNE INFORMACJE 

Doba hotelowa trwa od godziny 1400 do godziny 12 00 dnia następnego. 

Rozliczenie następuje do dwóch dni od zameldowania. 

Życzenie przedłużenia Państwa pobytu prosimy zgłaszać w recepcji. 

 

Serwis żywieniowy: 

• Śniadanie             8.00 - 10.00                           Obiad                   13.00 – 14.00 

• Obiadokolacja       16.00 - 17.30                           Kolacja                18.00 – 19.00 

specjalnie dla naszych Gości istnieje możliwość wyboru diety: wegeteriańskiej, bezglutenowej, 

wątrobowej, żołądkowej, dla osób z cukrzycą (dodatkowa opłata) 

 

Zaplecze rekreacyjne  

• Bilard                                                                 - Sala fitness 

• Tenis stołowy                                                  - Pokój zabaw dla dzieci 

• Sauna 20,00 zł / h                                          - Baza zabiegowa, kosmetyczna 

• Grill        - Kijki do Nordic Walking 

 

Internet  

• Bezprzewodowy 

 

Korzystanie z telefonów 

• rozmowy wewnętrzne pomiędzy pokojami  

 

Informacje dodatkowe 

• zakaz palenia w pokojach i na terenie całego obiektu 

• cisza nocna w godzinach :          22.00 – 7.00 

• Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia  lub zniszczenia w obiekcie 
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PRZYDATNE INFORMACJE 

 

Formy płatności 

• Gotówka ( PLN ) 

• Karty kredytowe: Visa, Visa Electron, Diners Club, MasterCard, Eurocard/MasterCard, MasterCard 

Electronic, Maestro. 

 

Opłaty dodatkowe 

• Opłata miejscowa : 

  - 2,00 zł / doba / osoba  

  - 1,00 zł / doba / dziecko, student, emeryt 

 

Dodatkowe zaplecze 

• Istnieje możliwość wypożyczenia czajnika do pokoju - informacja w recepcji 

• kawiarnia 

• obiekt ogrodzony i monitorowany całodobowo 

• łóżeczko, wanienka dla dzieci, udogodnienia dla rodzin z dziećmi 

• możliwość zrobienia prania 

 

Recepcja tel. 100 

• bezpłatne przechowywanie bagażu 

• budzenie 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Wiśle os. Bajcary 14, 43-460 Wisła 

tel. (+48 33) 855 23 12, tel. (+48) 601 580 906 (recepcja), e-mail: wisla@geovita.pl, www.geovita 

Centrum Konferencji i Rekreacji 

Geovita w Wiśle 



 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY CENTRUM KONFERENCJI I REKREACJI 

GEOVITA W WIŚLE 

 

Dyrekcja Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Wiśle  będzie Państwu bardzo wdzięczna za 

współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i 

bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. 

 

1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. 

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu. 

3. Przy dokonywaniu rezerwacji usług hotelowych gość proszony jest o podanie swoich danych 

osobowych, niezbędnych do potwierdzenia rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji Klienta. 

4. Przed rozpoczęciem pobytu gość wypełnia w recepcji Kartę Informacyjną Gościa GEOVITY/ 

formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie danych identyfikujących go jako stronę umowy 

o świadczenie usług hotelowych lub innych umów o świadczenie usług przez Centrum Konferencji i 

Rekreacji Geovita w Wiśle w szczególności usług gastronomicznych, odnowy biologicznej itp. 

5. Wypełnienie Karty/ formularza w zakresie rubryk: imię i nazwisko, adres oraz numer dokumentu 

tożsamości jest obowiązkowe, zgodnie z zapisami Regulaminu Hoteli i Ośrodków GEOVITA. W przypadku 

gdy usługa obejmuje zapewnienie miejsca postojowego dla pojazdu należącego do gościa, obowiązek 

informacyjny obejmuje również informację o numerze rejestracyjnym tego pojazdu.  

6. Gość proszony jest również o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Goście, którzy chcą 

otrzymywać informacje marketingowe Hoteli i Ośrodków GEOVITA w formie wiadomości e – mail, mogą 

podać adres swojej poczty elektronicznej wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu rejestracyjnym. 

7. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na 

jedną dobę. 

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w 

recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. 

9. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 

10. Życzenie zamówienia dodatkowych posiłków w postaci obiadów, obiadokolacji, kolacji gość 

powinien zgłosić najpóźniej dzień przed planowanym skorzystaniem z dodatkowych posiłków. 
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11. Życzenie zamówienia sauny gość powinien zgłosić najpóźniej 1 godzinę przed planowanym 

skorzystaniem z usługi. 

12. Życzenie otwarcia rachunku debetowego przez gościa odbywa się po przez zgłoszenie przez 

gościa na recepcji, podanie nr pokoju, imienia i nazwiska. Tylko osoba otwierająca rachunek upoważniona 

jest do jego obciążania. Gość zobowiązuje się do uregulowania zobowiązania najpóźniej na dobę przed 

wyjazdem z obiektu. 

13. Rozliczenie za usługi świadczone ( noclegi, wyżywienia, usługi dodatkowe) podczas pobytu gościa 

powinno nastąpić najpóźniej na dobę przed wyjazdem gościa. 

14. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń 

dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Koordynatora Recepcji lub podczas 

jego nie obecności  Recepcjonistce, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.  

15. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:  

• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa  

• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu  

• profesjonalną i uprzejmą obsługę  

• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w 

przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie  

• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy 

występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte 

16. Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:  

• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą  

• budzenie o wyznaczonej godzinie  

• przechowywanie bagażu gości zameldowanych w ośrodku 

17. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające 

z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie 

postanowiły inaczej. 

18. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody Koordynatora Recepcji lub podczas jego nie 

obecności  Recepcjonistkę niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

19. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, 

kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli 

przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. 
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20. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu 

należącego do gościa. 

21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia 

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy 

odwiedzających go osób. 

22. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za złamanie zakazu palenia papierosów na terenie 

obiektu zgodnie z Dz.U.2010.81.529 

23. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien a klucz 

pozostawić w recepcji.  

24. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił 

należną za pobyt opłatę. 

25. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00 

26. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.  

27. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, 

żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. 

28. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył 

regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, 

pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt 

gości lub funkcjonowania ośrodka. 

29. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą 

odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt ( gościa ). W przypadku nie otrzymania takiej 

dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. 

 

 

Korzystanie z usług obiektu jest dobrowolne. Decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez 

Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Wiśle powinni Państwo dostosować się do obowiązujących w 

nim procedur i regulaminów w tym regulaminu wewnętrznego obiektu. Zapraszamy na etapie 

zapoznawania się z ofertą do zapoznania się z regulaminem. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy 

kierować pytania do recepcji, gdzie pracownicy udzielą szczegółowych odpowiedzi na Państwa pytania. 
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REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAM W HOTELU 

1. Właściciel zwierzęcia obowiązany jest do uzyskania zgody na pobyt zwierzęcia w Hotelu przy dokonaniu rezerwacji 

w Hotelu. Zgodę na pobyt zwierzęcia w hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu lub upoważniona przez nią osoba, kierując się 

bezpieczeństwem i komfortem pozostałych gości Hotelu, warunkami technicznymi Hotelu oraz interesem Hotelu. 

2. W Hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt 

powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, 

Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, 

Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 

2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). 

3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę szczepień zwierzęcia  

i okazać ją na prośbę personelu. 

4. Zwierzęta powinny być wyprowadzone pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób 

uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia Hotelu lub spowodowania zagrożenia dla innych osób i zwierząt na terenie 

Hotelu. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. 

5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, oraz na teren placu zabaw dla 

dzieci. 

6. Wszystkie szkody w mieniu hotelu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez 

Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt. 

7. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu 

hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem  

i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu.  

8. W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione  

w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie 

lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt 

będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również  

z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych 

czynności pokrywa właściciel zwierzęcia. 

9. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela. Prosimy o 

kontakt z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania. 

10. Koszt pobytu zwierzęcia określony jest w cenniku usług hotelowych. 
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