
 
           

„W Górkach Wielkich – u Kossaków” 

Drugi Plener Architektoniczno-Historyczny: 14–15 września 2019 r. (sobota, niedziela) 

 

FINANSE 

 Wersja A: Wersja B: 
w tym: w tym: 
1. Wyżywienie: = 64 zł/os.  Wyżywienie: = 64 zł/os. 
2. Nocleg: pokój dla 1 osoby = 45 zł/os.  Nocleg: pokój dla 2-3-4 osób = 35 zł/os. 
 
 RAZEM: = 109 zł/os. RAZEM: = 99zl/os. 

 

Ad. 1   Wyżywienie obejmuje:  

Sobota:  - Przywitanie we Dworze Kossaków (z kawą i regionalnym ciastem)     = 10zł 
               - Kolacja                                                                                                            = 20 zł 
              - Ognisko z kiełbasą                                                                                          = 12 zł 
Niedziela:  - Śniadanie                                                                                                    = 12 zł 
                   - Pożegnanie we Dworze Kossaków (z kawą i regionalnym ciastem)   = 10zł 
                                                                                                                       RAZEM:  64zl 
 
Obiady (sobota, niedziela) będą zarezerwowane w pobliskiej Gospodzie „Pod strzechom” i będą 
finansowane indywidualnie przez uczestników. 
 
Ad. 2. Nocleg. 
Tym razem - jak wstępnie informowałam i co zostało przez wszystkich zaakceptowane - noclegi mamy nie w 
tak habsburskich warunkach jak w Dębowcu lecz bardziej młodzieżowo tj. w Schronisku Młodzieżowym 
„KOSS”   w dawnej stajni przy ruinach dworu Kossaków. 
 
Do dyspozycji mamy całe schronisko, czyli: 
pokój 3 osobowy  -  (ilość: 1) 

pokój 5 os. (2)                                                                                                                                                                                        

pokój 6 os. (2)                                                                                                                                                                                                   

pokój 7 os. (1)                                                                                                                                                                                 

pokój 9 os. (2)                                                                                                                                                                                 

pokój 10 os. (1)                                                                                                                                                                                         

pokój 14 os. (1) 

 
Cena za nocleg 1 osoby w pokoju (tzw. pokój na wyłączność)  = 45 zł 

Cena za nocleg w składzie „towarzyskim” ( 2,3,4,5 os.) = 35zl od osoby 

Proponuję, by – jeśli to możliwe - osoby decydujące się na nocleg „ towarzyski”, już na etapie rejestracji 

podawały nazwiska współlokatorów. Jeśli nie jest to możliwe w chwili rejestracji - poradzimy sobie z tym 

tematem później. 

Pokoje są z łazienkami. Pościel z Andrychowa.  
Prosimy tylko o zabranie ze sobą ręczników. 

 
 
 



 
           

By ułatwić organizację Pleneru i uniknąć dodatkowych formalności, bardzo proszę o: 
 
1. Poinformowanie mnie mailowo o Państwa udziale w Plenerze: iga.herok@gmail.com. 
2. Dokonywanie rezerwacji i finansowania pobytu na PLENERZE  „W Górkach wielkich – u Kossaków” 
indywidualnie,  kontaktując się bezpośrednio ze Schroniskiem Młodzieżowym „KOSS”. 
 
 
KONTAKT:  INFO:  
  

1. Schronisko Młodzieżowe „KOSS” 
ul. Stary Dwór 14, 43-436 Górki Wielkie; tel. (33) 858 71 99  

www.kossakschronisko.pl 

biuro@koss-schronisko.pl 

  

 Nr konta Koss Sp. z o.o.:  36 1050 1083 1000 0022 8068 4677 

 Tytuł przelewu:  Nocleg /wyżywienie podczas 2. Pleneru rysunkowo-historycznego. 
 

2. Instytut Dokumentacji Architektury – Biblioteka Śląska, 
ul. Francuska 12, 40-015 Katowice; tel. (+48) 605 057 127 

iga.herok@gmail.com  
ida@bs.katowice.pl 
www.facebook.com/ida.bs.katowice 

 
 
DOJAZD: Katowice, Gliwice –> Górki Wielkie = ca 1 godz. (kierunek: Skoczów, Brenna). 

PARKING: na terenie Fundacji i Schroniska. 
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