
 

2-4 czerwca 2017 

 Zjazd rodzinny 
Polskiego Stowarzyszenia Serwisów Kluczowych 

Miejsce spotkania 

Hotel Wodnik 
Słok k/Bełchatowa 

 

Obsługa Rezerwacji na Zjazd Rodzinny PSSK 

PANI ANETA KOWALSKA 

tel. 607643176 

aneta.lowalska@hotel-wodnik.com.pl 

Nr konta 

PKO BP S.A. 58 1020 3958 0000 9102 0017 5265  
 

Rezerwacja Pokoi bezpośrednio na recepcji 

WARUNKIEM REZERWACJI JEST WYKONANIE PRZEDPŁATY PO USTALENIU W RECEPCJI 

NA KONTO OŚRODKA 

TYTUŁ WPŁATY PSSK ZJAZD RODZINNY NAZWISKO 

PKO BP S.A. 58 1020 3958 0000 9102 0017 5265 

pokoje jednoosobowy ze śniadaniem 150zł. za jedną dobę 

 koszty noclegu dla dwóch osób ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym wynosi 180zł. za jedną dobę 

pokoje trzyosobowe ze śniadaniem 240zł.  za jedną dobę 

Wycieczce do Zamku i Sztolni Czarnego Pstrąga z Kopalnią Srebra jest organizowana dla zorganizowanej grupy członków 

zwyczajnych i wspierających PSSK Warunkiem uczestnictwa w zwiedzaniu kopalni i zamku jest wpłata na konto PSSK za bilet 

pakietowy do Sztolni Czarnego Pstrąga, Kopalni Srebra i Zamku do 15 maja 2017 

Koszt biletu pakietowego dla członków PSSK do sztolni, kopalni i zamku dla każdego uczestnika wycieczki wynosi 

Bilet normalny pakietowy 55zł./os.  

Bilet ulgowy pakietowy 42zł./os. 

UWAGA bilet ulgowy dotyczy wyłącznie młodzieży szkolnej do 26 roku życia. 

Wpłata na Konto PSSK za zwiedzanie sztolni, kopalni i zamku „BILET PAKIETOWY” wpłaty do 15 maja 2017 

(organizator musi podać liczbę osób, która będzie zwiedzać kopalnie i dokonać przedpłaty za bilety pakietowe do 16 maja 2017) 

WPŁATA NA KONTO PSSK 

WBK SA nr 91 1090 1359 0000 0000 3506 0350 

TYTUŁ WPŁATY „PSSK Bilet Pakietowy normalny NAZWISKO szt. ……, ulgowy szt. …… 

 

Do dyspozycji do 15 maja 2017 roku mamy: 
-pokoje jednoosobowych 150zł za dobę 

-pokoje dwuosobowe 180 zł za dobę 

-pokoje trzyosobowe 240 zł za dobę 

Pokoje będą dobierane według potrzeb przy zgłoszeniu w 

rejestracji. Ceny zakwaterowania tylko dla członków PSSK. 

Lista członków przekazana do rejestracji ośrodka.  

UWAGA po 15 maja 2017 pokoje będą uwolnione od rezerwacji dla PSSK na Zjazd Rodzinny. 

PROGRAM ZJAZDU RODZINNEGO W ZAŁĄCZNIKU 

 



LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA 

WIĘC NIE CZEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ, BO MOŻE ZABRAKNĄĆ POKOI 

 

2-4 czerwca 2017 
PROGRAM ZJAZDU RODZINNEGO 

Ponoszone koszty przez uczestników 

nocleg, wyżywienie, bilety wstępu do kopalni oraz dostępne atrakcje 

wg. własnych potrzeb 

doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o 12:00 

(koszty noclegu ze śniadaniem) 

 

Stowarzyszenie finansuje uroczystą kolacje tylko dla członka stowarzyszenia z osobą towarzyszącą, dzieci do 3 lat bez 

opłaty, od 3 lat 40 zł prosimy tylko o podanie tej informacji przy rejestracji aby można było przygotować dla dzieci kolacje 

uroczystą 

Bilety do Zamku Tarnowice Stare finansowany jest tylko dla członka stowarzyszenia. 

Przejazd autokarem na wycieczkę  członka stowarzyszenia z najbliższą rodziną/współmałżonkowie/ i nieletni dzieci/ koszt 

pokrywa stowarzyszenie. 

 

Pozostałe osoby 

Koszt uroczystej kolacji 130zł. dla jednej osoby która nie jest członkiem stowarzyszenia. 

Koszt biletu do zamku normalny 15zł. ulgowy 12zł. 

Koszt biletu indywidualnego na wycieczkę + bilet autokarowy 50 zł dla jednej osoby która nie jest członkiem stowarzyszenia. 

PROGRAM IMPREZY 

2 Czerwca  2017 (piątek) 

Przyjazd gości i zakwaterowanie 

Seminarium godzina 17.00 pod warunkiem akceptacji przez prelegentów 

Wspólne grillowanie GODZINA 19.00 Zapewniamy ognisko. Kiełbaski napoje i inne dodatki we własnym zakresie. 

Istnieje możliwość korzystania z bufetu ośrodka. 

 

3 Czerwca 2017 (sobota) 

WYCIECZKA 

Wycieczka obejmuje zwiedzanie: Szybu Czarnego Pstrąga, Zabytkowej Kopalni Srebra i Kompleksu Zamkowego Tarnowice 

Stare dla zorganizowanej grupy PSSK. 

-Wyjazd autokarem po śniadaniu spod Hotelu Wodnik o godzinie 07.45 data 03 czerwiec 2017 

-7:45 WYJAZD Z HOTELU 

-10:00 ZWIEDZANIE SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA 

CENA BILETÓW TYLKO DLA ZORGANIZOWANEJ GRUPY UCZESTNIKÓW PSSK 

-bilet pakietowy normalny 55zł dla 1 osoby do Sztolni Czarnego Pstrąga, Kopalni Srebra I Zamku Tarnowice Stare 

-bilet pakietowy ulgowy 42zł dla 1 osoby do Sztolni Czarnego Pstrąga i Kopalni Srebra I Zamku Tarnowice Stare 

UWAGA bilet ulgowy dotyczy wyłącznie młodzieży szkolnej do 26 roku życia. 

 

CENA BILETÓW INDYWIDUALNYCH 

Zwiedzane Obiekty BILET NORMALNY BILET ULGOWY 

SZTOLNI CZARNEGO PSTRĄGA 60zł./dla jednej osoby 55zł./ dla jednej osoby  

ZABYTKOWA KOPALNI SREBRA 43zł./dla jednej osoby 37zł./ dla jednej osoby 

ZAMEK TARNOWICE STARE 15zł./dla jednej osoby 12zł./ dla jednej osoby 

UWAGA bilet ulgowy dotyczy wyłącznie młodzieży szkolnej do 26 roku życia. 

 



NAJDŁUŻSZY W POLSCE PODZIEMNY PRZEPŁYW   

 

SZTOLNIA  CZARNEGO PSTRĄGA 
Sztolnia Czarnego Pstrąga znajduje się  pośrodku 

Parku Rapackiego w Tarnowskich Górach. 

Zwiedzanie odbywa się ruchem wahadłowym. 

Wewnątrz sztolni panuje temperatura ok. 10 stopni 

C. Zwiedzanie polega na przepłynięciu łodziami 600 

metrowego odcinka sztolni. 

 

OPCJA DLA OSÓB KTÓRE NIE ZWIEDZAJĄ KOPALNI SREBRA 

ZWIEDZANIE ZAMKU TARNOWICE STARE 

ZWIEDZANIE ATELIE RZEMIOSŁA (dla osób indywidualnych,  zgłaszamy u przewodnika) 

Komnatach zamkowych oprócz wyposażenia komnat zamkowych prezentowana jest wystawa sztuki, techniki i rzemiosła 

dawnego. 

 

11:40 ZWIADZANIE ZABYTKOWEJ KOPALNI  SREBRA  

 
ZABYTKOWA KOPALNIA SREBRA 

Zwiedzanie Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych. 40m. pod powierzchnią ziemi. W 

kopalni przez cały rok panuje stała temperatura ok. 10 C. Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem, 

trwa około 90 minut. Zalecamy ciepłe okrycia i obuwie sportowe lub na płaskim obcasie. Oprócz podziemnych 

korytarzy na powierzchni znajduje się muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych. 

 

13:00 ZWIEDZANIE ZAMKU TARNOWICE STARE   

Komnatach zamkowych oprócz wyposażenia komnat zamkowych prezentowana jest wystawa sztuki, techniki i rzemiosła 

dawnego. 

 

14.00 POWRÓT DO HOTELU PLANOWANY PRZYJAZD GODZINA 16:00 

 

17:00-19:00 CZAS WOLNY 

 

19:00 UROCZYSTA KOLACJA POŁĄCZONY Z ZABAWĄ TANECZNĄ 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOZYCJA REKREACYJNA 

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W OŚRODKU 

Do dyspozycji w ośrodku Wodnik jest: 
BASEN W KOSZTACH ZAKWATEROWANIA DO DUSPOZYCJI OD 8:00 D0 22:00 

Centrum odnowy Biologicznej SPA 
W ramach zakwaterowania  proponujemy korzystanie z: 
-kompleksu basenów sportowo - rekreacyjnych  z atrakcjami wodnymi, zjeżdżalniami, biczami 
wodnymi i hydromasażem, 

   
 

Basen zwolennicy tradycyjnego pływania mają do dyspozycji 6-torowy basen sportowy o 
wymiarach 25m X 16m i głębokości od 135cm do 195cm. Temperatura wody 290C. Dodatkowo: 
rynna wodna, kabiny z hydromasażem oraz bicze wodne a także basen rekreacyjny-brodzik dla 
dzieci. 

SAUNY I MASAŻE ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ 
-kompleksu saun fi ńskich z całorocznym aneksem wypoczynkowym  na Świerzym powietrzu, 
-kompleksu saun & SPA , w którym można zażyć kąpieli w saunach suchej i parowej z inhalacjami 
solnymi 
-szerokiej gamy masaży, masaż relaksacyjny kręgosłupa, masaż relaksacyjny całościowy, masaż 
relaksacyjny-modelujący, masaż energetyczny stóp. 
 
 
Do dyspozycji w o środku Wawrzykowizna jest: 

KILKA PROPOZYCJI USŁUGI CENA 
Wejście na teren Ośrodka(piątek, sobota, niedziela i święta) Dzieci 0-4 lat bezpłatnie Dzieci i młodzież  1,00 PLN 

(za okazaniem legitymacji)Osoby dorosłe  2,00 PLN 
Parking niestrzeżony (piątek, sobota, niedziela i święta) 5 PLN / doba / samochód 

Park linowy Otwarty w sezonie letnim 25 PLN/os. 
Jazda konna 38 PLN / godz. 

Jazda konna - lonżowanie 38 PLN / 30 min. 
Przejażdżka kucami 10 PLN / 10 min. 

Rower wodny, Kajak, Łódź wiosłowa dostępne w sezonie letnim 
 
-park linowy, stadnina koni, jazda konna, przejażdżki bryczką i kucami, korty tenisowe, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, zjeżdżalnia wodna przy kąpielisko. 
Oddalone od Hotelu Wodnik 3km dojazd we własnym zakresie. 
 

Park linowy płatny o długości ponad 500 metrów , obejmuje 13 etapów , w tym dwa zjazdy 
tyrolskie  jeden o długości 50 a drugi ponad 200 metrów (nad kąpieliskiem i zbiornikiem wodnym). 
Trzynaście przeszkód  o zróżnicowanym poziomie trudności zapewnia dawkę adrenaliny 
najbardziej wymagającym zawodnikom. Szacowany czas przej ścia trasy to około 45 minut . Nad 
bezpieczeństwem użytkowników czuwa wyszkolona obsługa parku . Każdy chętny samodzielnie 



pokonuje trasę, choć istnieje możliwość przejścia jej wraz z instruktorem. Uczestnicy wyposażeni są 
w atestowany i profesjonalny sprz ęt asekuracyjny , a przed wejściem na trasę przechodzą 
obowiązkowe szkolenie w zakresie asekuracji i poruszania się po trasie parku. Prowadzone są 
prace nad drugą trasą dla najmłodszych. 
 
Zwiedzanie KOPALNI odbywa się w formie: 
-przejazd przez kopalnie na tarasy widokowe 
Uwaga indywidualne zapytanie w recepcji ośrodka 
 

4 CZERWCA 2017 (niedziela) 
OD HOTELU W GRATYSIE 1h SAUNY OD 10:00 DO 11:00 

-zakończenie Zjazdu Rodzinnego 
 


