CENNIK „AKCJA LATO 2021 ” DLA STUDENTÓW
1. Studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej związani z procesem dydaktycznym (praktykanci, dyplomanci)
oraz opiekunowie SKOS

Dom Studencki

Cena za miejsce/doba/m-c [zł]
pok. 1 os.

pok. 2 os.

14/415
14/425
12/365
13/375
14/415
13/390
15/450
16/465

13/370
13/380
11/330
11/320
11/330
12/370
12/360

DS 1,3,4,6,8,9 **
*

DS 2
DS 7
DS. 10
**

DS 11
DS12**
*
ceny zwolnione z VAT
* sam. pokoje (z własną

-

łazienką)

** pokoje z łazienką

w segmencie
2. Pozostali studenci PG
Dom Studencki
DS 1,3,4,6,8,9
DS 2, 7, 10
DS 11
DS12
ceny zwolnione z VAT

Cena za miejsce/doba [zł]
pok. 1 os.

pok. 2 os.

17
15
16
18

16
14
15
-

3. Współmałżonkowie, partnerzy studentów i doktorantów, pracownicy PG
i ich współmałżonkowie, absolwenci PG 2019-2021, goście studentów
i doktorantów (do 4 dni) niezajmujący miejsca normatywnego

ceny z pkt-u 2 powiększone o 3 zł
(w tym VAT)

4. Uczestnicy praktyk wymiennych, kursów przygotowawczych, warsztatów, kandydaci na studia
5. Dzieci niezajmujące miejsca normatywnego

35 zł/doba
(w tym VAT)
nieodpłatnie

Zasady do cennika
1. Dla studentów i doktorantów PG zarezerwowane jest ok. 1000 miejsc w domach studenckich – wykaz domów zostanie
wskazany w terminie późniejszym, po zatwierdzeniu planu remontowego.
2. Warunkiem zakwaterowania na okres wakacji jest rozliczenie się z roku akademickiego w administracji DS., tj. uregulowanie
należności wynikających z zamieszkania, zdanie pokoju w należytym porządku.
3. Podstawą zakwaterowania praktykantów, dyplomantów, doktorantów są listy wystawione przez dziekanaty, a w przypadku
osób, które się na nich nie znalazły - skierowania indywidualne (wzory druków w załączniku).
4. Listy praktykantów, dyplomantów i doktorantów winny wpłynąć do Osiedla Studenckiego do dnia 25 czerwca 2021 r.
5. Termin zakwaterowania studentów oraz osób nieposiadających prawa do zamieszkania w żadnym z akademików w roku
akademickim 2021/2022 upływa dnia 25 września 2021 r.
6. Opłaty za zamieszkanie w DS należy uiszczać w dniu kwaterowania, a w przypadku pobytu dłuższego niż miesiąc
do 10-tego dnia miesiąca.
7. W przypadku wolnych pokoi w DS. 2,7,10 istnieje możliwość zakwaterowania turystów w cenie 55 zł/miejsce/doba.

