
                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 44/2018 

 

Regulamin opłat za korzystanie z usług  
Akademickich pokoi gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

w ramach działalności hostelu 
 

§ 1 
1. Za dobę hostelową uznaje się czas od godziny 14:00 dnia pierwszego do godziny 

11:00 dnia następnego.  
2. W przypadku uzyskania zgody recepcji, doba hostelowa może ulec wydłużeniu do 

godziny 13:00 dnia następnego. 
 
 

§ 2 
REZERWACJA INDYWIDUALNA 

 
1. Za rezerwację indywidualną uznaje się rezerwację pokoi dla maksymalnie 14 osób na 

okres do 13 dni.  
 

2. Za korzystanie z pokoi gościnnych jednoosobowych w domach studenckich w ramach 
działalności hostelu z tytułu rezerwacji indywidualnej, ustala się opłatę w wysokości:  
 

100 zł z VAT za osobę (pokój) za dobę hostelową 
 

3. Za korzystanie z pokoi gościnnych dwuosobowych dużych w domach studenckich  
w ramach działalności hostelu z tytułu rezerwacji indywidualnej, ustala się opłatę  
w wysokości:  

 

139 zł z VAT za pokój za dobę hostelową 
73 zł z VAT za osobodobę w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
 

4. Za korzystanie z pokoi gościnnych dwuosobowych małych w domach studenckich  
w ramach działalności hostelu z tytułu rezerwacji indywidualnej, ustala się opłatę  
w wysokości:  
 

129 zł z VAT za pokój za dobę hostelową 
69 zł z VAT za osobodobę w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
 

5. Za korzystanie z pokoi gościnnych trzyosobowych w domach studenckich w ramach 
działalności hostelu z tytułu rezerwacji indywidualnej, ustala się opłatę w wysokości:  
 

139 zł z VAT za pokój za dobę hostelową 
54 zł z VAT za osobodobę w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 

 
 
 



§3 
REZERWACJA GRUPOWA 

 
1. Za rezerwację grupową uznaje się rezerwację pokoi dla minimum 15 osób 

 
2. Za korzystanie z pokoi gościnnych jednoosobowych w domach studenckich w ramach 

działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę w wysokości:  
 

82 zł z VAT za osobę (pokój) za dobę hostelową 
 

3. Za korzystanie z pokoi gościnnych dwuosobowych dużych w domach studenckich  
w ramach działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę  
w wysokości:  

 

110 zł z VAT za pokój za dobę hostelową 
91 zł z VAT za osobodobę w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
 

4. Za korzystanie z pokoi gościnnych dwuosobowych małych w domach studenckich  
w ramach działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę  
w wysokości:  
 

100 zł z VAT za pokój za dobę hostelową 
86 zł z VAT za osobodobę w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
 

5. Za korzystanie z pokoi gościnnych trzyosobowych w domach studenckich w ramach 
działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę w wysokości:  
 

100 zł z VAT za pokój za dobę hostelową 
55 zł z VAT za osobodobę w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
 

§4 
REZERWACJA DŁUGOTERMINOWA 

 
1. Za rezerwację grupową uznaje się rezerwację pokoi na okres od 14 do 84 dni. 

 
2. Za korzystanie z pokoi gościnnych jednoosobowych w domach studenckich w ramach 

działalności hostelu z tytułu rezerwacji długoterminowej, ustala się opłatę w wysokości:  
 

800 zł z VAT za osobę (pokój) za 14 dób hostelowych 
 

3. Za korzystanie z pokoi gościnnych dwuosobowych dużych w domach studenckich  
w ramach działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę  
w wysokości:  

 

900 zł z VAT za pokój za 14 dób hostelowych 
500 zł z VAT za 14 dób hostelowych w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 



 
4. Za korzystanie z pokoi gościnnych dwuosobowych małych w domach studenckich  

w ramach działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę  
w wysokości:  
 

800 zł z VAT za pokój za 14 dób hostelowych 
450 zł z VAT za 14 dób hostelowych w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
 

5. Za korzystanie z pokoi gościnnych trzyosobowych w domach studenckich w ramach 
działalności hostelu z tytułu rezerwacji grupowej, ustala się opłatę w wysokości:  
 

900 zł z VAT za pokój za 14 dób hostelowych 
400 zł z VAT za 14 dób hostelowych w przypadku pojedynczego wykorzystania 

 
§5 

 
Podane ceny są cenami umownymi. Manager hostelu ma prawo za zgodą Kierownika Działu Domów 
Studenckich do podwyższenia lub obniżenia cen, kierując się chęcią zapewnienia hostelowi 
rentowności i maksymalizacji zysku.  
 

§6 
 
Informacja o zmodyfikowane cenach za korzystanie z pokoi gościnnych w ramach działalności hostelu 
podane będą na stronie internetowej hostelu oraz w recepcji hostelu. 
 

 
 

 
 


