
  

MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

PRZY PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.   

ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA. 
 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność 

  Nowe Czarnowo 76           Tel/Fax: 91/316 50 01 

  74-105 Nowe Czarnowo                        91/316 50 10 

   e-mail: solidarnosc.giekeld@gkpge.pl NIP:858-137-49-52 

      

 
                                        

OFERTA SPECJALNA  

na pobyty w Holiday Park & Resort 

tylko 3 dni na zapisy osobiste lub telefoniczne 

27,28,29 września 2021 roku 

w wyznaczonych godzinach w biurze związku pok. 118 

Budynek Usług Technicznych EDO 

lub tel.: 50 01 lub 50 10 

poniedziałek, wtorek od: 10.30-14.30,  

środa: 7.30-11.00 

Szanowni Członkowie,  

poniżej informacja o możliwości zakupu oferty limitowanej - w cenach specjalnych tylko osób 

zdeklarowanych do przynależności do NSZZ Solidarność z PGE GiEK SA O/ZEDO. 

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z warunkami oferowanej usługi i zasadami z 

nią związanymi.  

Z uwagi na krótki termin na zapisy, przyjmujemy je bez wpłaty – jednak zdeklarowanie się na 

listę chętnych – będzie bezwzględnie związane z koniecznością wniesienia opłaty po 30 września 

br. – przy odbiorze vouchera. Brak możliwości rezygnacji po dniu 29.09.2021r. i godzinie wskazanej 

na zapisy.   

 

WARUNKIEM REALIZACJI CAŁEGO PROGRAMU JEST SPZEDAŻ MIN. 30 Voucherów. 

mailto:solidarnosc.giekeld@gkpge.pl


Specjalne vouchery dla Międzyzakładowej Organizacji Związkowa NSZZ „Solidarność” na 

tygodniowe pobyty w resortach Holiday Park & Resort z 80% rabatem.  

Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie przez Członków Związku, którzy mają możliwość 

nabycia ich w tej specjalnej cenie.  

 

Luksusowe domki i apartamenty w Ustroniu Morskim, Mielnie, Kołobrzegu, Rowach, Pobierowie i 

Niechorzu, a od 2023 roku również w Karkonoszach, w miejscowości Cieplice Zdrój. Vouchery 

występują w 2 wariantach:  

429,97 zł za cały luksusowy 4 osobowy apartament za 7 dni (regularna cena wynosi 2 093 zł) 

552,27 zł za cały luksusowy 9 osobowy domek za 7 dni (regularna cena wynosi 2 793 zł) 

Każdy Związkowiec może zakupić dowolną ilość voucherów i możne być to dowolna kombinacja 

domków i apartamentów. Pobyty mogą zostać zrealizowane przez okres 5 lat w dowolnych resortach 

przez cały rok, z wyłączeniem wysokiego sezonu 15.06 – 31.08, długiego weekendu majowego i 

Bożego Ciała.  

 
 

 

 



 

 

 



Szanowni Państwo, 

Poniżej informacja jak pracują nadmorskie resorty w miesiącach jesienno - zimowych oraz o limitowanym 

pakiecie VIP. 

 

1. Wakacje w stylu VIP  

Zachęcamy do zakupu większej ilości voucherów i zamiany jednego kodu na Specjalny Pakiet VIP. 

Dodatkowe atrakcje, liczne przywileje i rabaty, uatrakcyjnią Wasz pobyt i będą luksusowym prezentem dla 

Ciebie i Twoich bliskich – szczegóły w załączniku. Pakiet VIP jest limitowany i warto jeszcze teraz skorzystać 

z tej wyjątkowej promocji.  

 

2. Jesień – Zima 2021/2022 
Poniżej tabelka, która przedstawia dostępność ośrodków w tym okresie i możliwości rezerwacyjne.  
W tym okresie pracują również nasze restauracje. 
  

 
  
PAŹDZIERNIK 2021 r – Wszystkie resorty przyjmują gości.  
LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2021 r – pobyty tylko w domkach i apartamentach ogrzewanych gazowo, w poniższych 
resortach: Mielno, Ustronie Morskie, Pobierowo, Rowy.  
STYCZEŃ – MARZEC 2022 r – pobyty tylko w domkach i apartamentach ogrzewanych gazowo, w poniższych 
resortach: Mielno, Ustronie Morskie, Pobierowo, Rowy, Grzybowo.  
*Niechorze – pobyty realizowane tylko i wyłącznie w październiku. 
*Grzybowo – nieczynne w listopadzie i grudniu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pakiet  VIP  Indywidualnie 
 

 



 


