Stowarzyszenie POLARIS – OPP
Jedyna w Polsce astronomiczna Organizacja Pożytku Publicznego...

CENNIK
wybranych punktów z oferty edukacyjno-rekreacyjnej
(opracowano na podstawie analizy kosztów - stan na dzień 01.12.2008r. [sezon zimowy])

Punkt oferty

Opis

Liczba osób

Koszt

Nr z oferty

Sylwester z astronomią 2009

W skład oferty wchodzą:
- pokazy nieba w otoczeniu siedziby Klubu,
- oprowadzenie gości po obszarze siedziby,
- catering w siedzibie Klubu,
- seans astronomiczny nad makietą Sopotni Wlk.,
- astro-konkurs z nagrodami dla gości,
- udział w prognozie meteorologicznej,
- impreza na pokładzie Youth Space Stations,
- impreza w pomieszczeniu z makietą Sopotni,
- impreza w siedzibie Klubu Polaris,
- pokaz sztucznych ogni,
- udział w doświadczeniach z helem,
- dostęp do sprzętu stacjonarnego,
- dostęp do pomieszczeń warsztatowych.

max. 30

150zł./osoby

S-2009

Mobilne Obserwatorium (TSA)

Wycieczka na M/O-20, obserwacje nocnych
krajobrazów, lornetkowy pokaz nieba, obserwacje
noktowizyjne, nocna fotografia itp.

min. 5

10zł./osoby

TSA

Kompleks pomieszczeń przy siedzibie
Stowarzyszenia POLARIS – OPP

Zakwaterowanie uczestników na czas
prowadzonych działań w pokojach od 3 do 5
osobowych ogrzewanych indywidualnie, łazienka
i WC na korytarzu, (pobyt bez wyżywienia,
dodatkowo wymagane posiadanie własnego
śpiwora).

min. 3
max. 12

23zł./osobodzień

Z-2

Wszystkie ww. punkty z oferty edukacyjno-naukowej prowadzone są w obecności co najmniej jednego koordynatora ze
Stowarzyszenia POLARIS – OPP.
Podane w zestawieniu kwoty są kosztami BRUTTO lub zwolnionymi z podatku VAT. Na życzenie wystawiamy faktury lub dowód wpłaty
KP w postaci darowizny.
Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem bankowym na konto:
Beskidzki Klub Astronomiczny POLARIS,
Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jeleśnia.
Millennium Bank S.A. nr rachunku 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258
W tytule prosimy podać numer / numery z oferty (ostatnia kolumna tabeli) oraz liczbę osób.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pomniejszenia dokonanej przedpłaty w momencie rezygnacji uczestnika, tytułem poniesionych
nakładów na przygotowania.
Rezerwacje oraz pytania można zgłaszać na adres: polaris@op.pl lub telefonicznie: 0-32 749-28-19 / 0-33 863-46-93.

Zapraszamy!
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