KOMUNIKAT
WIELKOPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA

W dniu 21 kwietnia 2021r. odbyło się spotkanie z reprezentantów
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego z przedstawicielką HOLIDAY PARK
& RESORT, w wyniku którego uruchomiono program „RODZINNE WAKACJE DLA
ZWIĄZKOWCÓW W HOLIDAY PARK & RESORT”
Informuje naszych czynnych i emerytowanych związkowców o możliwość
skorzystania z zakupu voucherów z bardzo dużym rabatem na pobyty Resortach:
(zlokalizowanych w Kołobrzegu, Mielnie, Ustroniu Morskim, Niechorzu oraz ośrodki
całoroczne Pobierowie i w Rowach), dzięki czemu za rabatowe kwoty możemy
organizować wyjazdy dla czynnych i emerytowanych członków i ich
rodzin Niezależnego
Samorządnego
Związku
Zawodowego
Pracowników
Pożarnictwa.

Ustalania:
• wpłaty na vouchery będą dokonywane na wskazane konto Wielkopolskiego
Zarządu NSZZ PP ( jedyna droga )
• lista osób będzie potwierdzana po wpłacie na konto. Następnie przekazywana
będzie przedstawicielce HOLIDAY, po czym nastąpi generowanie voucherów,
które za pośrednictwem związków trafiają do zainteresowanych osób.
• Voucher posiada nr ewidencyjny bez danych personalnych. Dane personalne
podajemy w momencie aktywacji vouchera. Czas na zrealizowanie voucherów
to 5 lat w każdym dostępnym w danym okresie Resorcie.

Po otrzymaniu vouchera można w dowolnym terminie dokonać rezerwacji
najlepiej dzwoniąc na infolinię. Zgodnie z tym co było napisane przy zakładaniu
rezerwacji pobierana jest opłata za sprzątanie 150 PLN oraz kaucja zwrotna 750 PLN.
Kaucja jest zabezpieczeniem na pobyt ale również można ją wykorzystać w barach,
bistro i kawiarni. Zwrot niewykorzystanej kaucji jest dokonywany po powrocie na
podany wcześniej nr konta klienta. Doliczana jest również opłata klimatyczna 2 PLN
za osobę na dobę. Dodatkowo można wykupić śniadania i obiadokolacje w cenie 75
PLN dorosły i 55 PLN dziecko. Opłaty za media woda zimna: 16,34 zł / m3, woda
ciepła: 37,00 zł / m3, ogrzewanie: 63,89 zł / GJ, energia elektryczna: 1,96 zł / kWh.
(Średnia z ostatnich 5 lat to 80-100 zł za apartament, 120-150 zł za domek )
Numer konta bankowego do dokonywania wpłat:

03 1020 4027 0000 1902 0370 1455
w tytule VOUCHER oraz jaka organizacja*

* Dodatkowo na adres poczty email wlkp@nszzpp.pl należy wysłać skan potwierdzający
wpłatę za voucher 429,27 PLN za Apartament (4 osoby) i 552,27 PLN za domek (9 osób)
W celu dostarczenia vouchera droga pocztową prosimy pamiętać o przelaniu dodatkowo
10 PLN na w/w konto bankowe.

Osoba do kontaktów w w/w sprawie Krzysztof Wojtkowiak tel.509 474 644.
Więcej informacji (+materiały do pobrania) znajdziecie na stronie:

www.holidaypark.pl
oraz

http://zgnszzpp.pl/strona-681-voucher_2021_rodzinne_wakacje_dla.html
Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki
NSZZ Pracowników Pożarnictwa

