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ZARZĄDZENIE Nr 5
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 22 lutego 2016
w sprawie odpłatności za korzystanie z zaplecza hotelowo-konferencyjnego w Zespole
Pałacowo-Parkowym w Iwoniczu.
W celu zwiększenia wykorzystania zaplecza Międzynarodowego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Iwoniczu przy ul. Zadwór 1, zarządzam :
§1
Wprowadzam nowy cennik opłat za usługi hotelowe oraz za wynajem pomieszczeń dla
organizowanych spotkań okolicznościowych i na potrzeby turystyczno-wypoczynkowe
w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Iwoniczu, stanowiącym załącznik nr 1 do
Zarządzenia.
§2
Opłaty za udostępnianie pomieszczeń Zespołu Pałacowo-Parkowego na potrzeby
wewnętrzne jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego w związku z
organizowanymi konferencjami naukowymi, szkoleniami, itp. zawiera załącznik nr 2 do
Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla Zarządzenie nr 101 Rektora
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20 listopada 2014.
P.O. REKTOR
prof. dr hab. Sylwester Czopek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5

CENNIK POKOI HOTELOWYCH W PAŁACU I ORANŻERII
( bez wyżywienia, za łóżko z pościelą, niezależnie od wielkości pokoju)
I. Dla pracowników i studentów UR:
• 20,00 zł- osobodoba w sezonie letnim
• 25,00 zł- osobodoba w sezonie grzewczym
II. Dla osób z poza UR:
• 35,00 zł- osobodoba w sezonie letnim
• 40,00 zł- osobodoba w sezonie grzewczym
III. Dla dzieci do lat trzech, jeśli nie korzystają z osobnego łóżka – nocleg bezpłatny
IV. Wynajęcie Sali Bankietowej wraz z nakryciem stołowym:
• 300,00 zł – doba w sezonie letnim
• 400,00 zł – doba w sezonie grzewczym

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 5
CENNIK NA POTRZEBY ROZLICZEŃ WEWNĘTRZNYCH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI
ORGANIZACYJNYMI
1. Miejsce w pokoju hotelowym, niezależnie od kategorii pokoju – 15,00 zł osobodoba w
sezonie letnim, 20,00 zł w sezonie grzewczym.
2. Za udostępnienie Sali Bankietowej wraz z kompletem nakryć stołowych – 50,00 zł
jednorazowo.

