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Informacje dodatkowe:

Wesela 2023 r.

Istnieje możliwość organizacji przyjęcia weselnego pod namiotem do
________________________________
400 osób (w cenie dekoracja namiotu)
Ceny obowiązują przy organizowaniu przyjęć weselnych powyżej 100
osób.
Poniżej 100 osób – dopłata do menu ustalona indywidualnie w zależności
od wielkości imprezy.
Za każde pomniejszone 10 osób - doliczamy 10 % do menu.


Alkohol i napoje zimne oraz dekoracja sali w gestii organizatora wesela.
(Alkohol, napoje oraz dekorację sali można zlecić również poprzez Ośrodek Gwarek za
dodatkową opłatą wg uzgodnień stron).



Dzieci 4-7 lat płatność 70% ceny jednostkowej, dzieci 0-3 lat bezpłatnie bez miejsca przy
stole.



Kamerzysta, fotograf, zespół muzyczny odpłatność 50% ceny jednostkowej.



W dniu podpisania umowy wnoszona jest opłata za rezerwację terminu usługi.



Przy rezerwacji terminu obowiązuje wpłata minimum 2.000 zł.



W ramach organizacji wesela Ośrodek udostępnia bezpłatnie Apartament dla Pary Młodej
w pierwszej dobie weselnej, przedłużenie pobytu za dodatkową opłatą.



Noclegi dla Gości liczone są wg cennika, w ilości powyżej 30 osób Ośrodek może zastosować
uśredniony koszt przypadający na 1 osobę tzw. cenę grupową, niezależnie od zajmowanego
segmentu/pokoju. Doba hotelowa dla noclegów weselnych uzgadniana jest wspólnie przez
obie strony, z uwzględnieniem innych przyjętych już rezerwacji. W przypadku przedłużenia
doby pobierana jest opłata wg cennika.



Ilość miejsc noclegowych wraz z podaniem struktury należy zgłosić najpóźniej na 30 dni przed
datą rezerwacji wesela. Para Młoda zobowiązana jest dostarczyć listę Gości wraz z podaniem
sposobu odpłatności najpóźniej na 14 dni przed datą rezerwacji wesela.



Kelner do roznoszenia alkoholi koszt 400 zł - alkohole w gestii klienta, szkło i dodatki typu:
lód, plasterki cytryn, słomki, parasolki - zabezpiecza Ośrodek.



Ośrodek może udostępnić również miejsce na stół barmański i lód dla barmana z zewnątrz,
zamówionego wedle wyboru organizatorów wesela.



Na 1 miesiąc przed imprezą Klienci proszeni są o kontakt z Kierownikiem Zakładu,
Tel. 791 400 135 celem uzgodnienia wszystkich szczegółów dotyczących przyjęcia weselnego.
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Rozliczenie całkowite imprezy następuję najpóźniej w terminie do 2 dni po weselu, część
gastronomiczna i noclegowa z Kierownikiem lub w Recepcji.



________________________________
Poprawiny rozliczamy wg ilości osób
z umowy lub podanej ilości osób najpóźniej 14 dni przed
weselem. Za poprawiny obowiązuje wtedy dopłata 35 zł/osobę. W przypadku dostawiania
dodatkowych miejsc na poprawinach pobierana jest dopłata 40 zł/osobę.



Czas trwania poprawin – do 6 godz. Przedłużenie czasu trwania ustalane jest indywidualnie
opłata 300zł za każdą rozpoczętą godzinę.



W przypadku wyboru menu z tortem - Ośrodek pokrywa podstawową wersje tortu weselnego
- ok. 65 zł netto/ kg (cena może ulec zmianie)

Cennik dodatkowych usług:
 Udziec pieczony dla ok. 50 osób – 600 zł.
 Prosię pieczone 1.500 zł dla 130 osób.
 Napoje gazowane i niegazowane 1,5 l/ osobę – 25 zł
I menu 250 zł/ osobę

II menu 270 zł/ osobę

-

-

obiad: 8 gatunków mięsa (4 por. /osobę) + dodatki
zimne zakąski: 9 gatunków (3,5 por./osobę)
kolacja I (2 por./osobę); II (1 por./ osobę)
ciasto 200 g, owoce
Apartament dla Pary Młodej 1 doba
szampan powitalny
pokrowce na krzesła

obiad: 9 gatunków (4,5 por./ osobę) +dodatki
zimne zakąski: 11 gatunków (4 por./osobę)
kolacja I (2 por./osobę), II (1,5 por./osobę)
ciasto 250 g, tort, owoce
Apartament dla Pary Młodej 1 doba
szampan powitalny
pokrowce na krzesła

tel 668-418-691
dla ok 22 osób 60- rocznica

200 zliczkampan powitalny
- pokrowce na krzesła

III menu 300 zł/ osobę
-

obiad: 9 gatunków (4,5 por./ osobę) +dodatki
zimne zakąski: 15 rodzajów (4,5 por./osobę)
kolacja I (2 por./osobę), II (1,5 por./osobę)
ciasto 300 g, tort, owoce
Apartament dla Pary Młodej
szampan powitalny
pokrowce na krzesła

Ceny menu:
Menu I - 250, Menu II - 270, Menu III - 300
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Dodatkowo 30%

-10%

W Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanocy oraz Sylwester

Na organizację wesela od poniedziałku
do piątku przez cały rok*

________________________________
*Promocje nie łączą się

Udostępniamy także na krzesła kokardy dodatkowo płatne 4,00 zł/ szt. Dekoracja sali jest w
Państwa zakresie lub mogą Państwo skorzystać z naszego dekoratora lub innej firmy dekoratorskiej
dowolnie wybranej.
Akceptujemy płatności: gotówką, kartą i przelewem.

Stół staropolski
Kiełbasa ze świniobicia - 3 kg
Kiełbasa luksusowa - 3 kg
Kiełbasa z szynki podsuszana - 2kg
Frankfruterki - 2kg
Salceson - 1 sztuka
Kaszanka wiejska - 2,5kg
Wędzonka targowa - 1 sztuka
Szynka babuni - 1 sztuka
Szynka wiejska - 1 sztuka
Wędzonki mini - 3 sztuki
Smalec
Ogórki małosolne - 3kg
Chleb wiejski

Koszt 1800zł dla 120 osób
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