
 

  Voucher DW Nauczyciel w Ustroniu 

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej 

  DW Nauczyciel  przygotował   Voucher podarunkowy, który będzie idealnym prezentem  

dla członków ZNP w Państwa strukturach. 

 

Dlaczego to dobry pomysł na prezent ?  

 Voucher to oryginalny prezent 

 Obdarowana/ny członek ZNP ma  możliwość samodzielnego wyboru terminu i/lub atrakcji 

 To promocja związku i możliwość skorzystania z bazy hotelowej, której właścicielem jest ZNP 

 Voucher to  zapakowany  prezent, gotowy  do podarowania natychmiast po zakupie 

 A  DW Nauczyciel jest  idealnym miejscem  na relaks  i spełnienie podróżniczych  marzeń  

 

W ofercie przygotowaliśmy dla Państwa  dwa rodzaje Voucherów podarunkowych                  

i dwa sposoby rozliczenia między strukturą  ZNP a DW Nauczyciel: 

1. Voucher podarunkowy (usługowy) uprawnia jego właściciela do wykorzystania 

zamówionego /kupionego zakresu usług. 

  

 I sposób rozliczenia  - Voucher podarunkowy (usługowy)  - struktura ZNP  zamawia 

określoną ilość Voucherów. Ośrodek drukuje je i przekazuje w ozdobnej kopercie  w 

wersji standardowej  jako  elegancką sztywną perłową kartkę,  na której znajduje się 

opis atrakcji (lokalizacja, ważność, zakres świadczeń) i dane niezbędne do  realizacji. 

Struktura ZNP  dokonuje płatności  za  zamówione i   przygotowane przez DW  

Vouchery , w całości,  wg otrzymanej  noty  (szczegóły zamówienia realizowane są  

na podstawie wcześniej uzgodnionej i podpisanej   przez strony umowy).   

 

 

 II sposób rozliczenia -  Voucher podarunkowy (usługowy) – struktura ZNP                     

na podstawie wcześniej uzgodnionej i  podpisanej umowy,                           

rozprowadza Vouchery DW Nauczyciel. 

Drukuje je w formie  kartki, na której znajduje się opis atrakcji (lokalizacja, ważność, 

zakres świadczeń) i dane niezbędne do  realizacji.  

Nadaje im nr i potwierdza  swoją pieczątką.  

Tak  przygotowany Voucher rozdaje członkom struktury ZNP.  



Ośrodek obciąża notą strukturę ZNP, dopiero w chwili zrealizowania Vouchera/ów   

w DW  (wg wcześniej uzgodnionej i podpisanej   przez strony umowy). 

  

 

2. Voucher podarunkowy (kwotowy) uprawnia jego właściciela do wykorzystania 

zniżki równej kwocie Vouchera,    odliczanej   właścicielowi  Vouchera  przy realizowaniu  

zapłaty  za pobyt w DW Nauczyciel.  

 

  I sposób rozliczenia -  Voucher podarunkowy (kwotowy) – struktura ZNP  zamawia 

określoną ilość Voucherów, ośrodek drukuje je i przekazuje w ozdobnej kopercie,      

w wersji standardowej,   jako elegancką sztywną perłową kartkę, na której znajduje 

się opis atrakcji (lokalizacja, ważność, zakres świadczeń) i dane niezbędne do  

realizacji. 

Struktura ZNP  dokonuje płatności za  zamówioną ilość Voucherów,  przygotowaną 

przez DW, w całości. Za tak przygotowane Vouchery,   otrzymuje notę   (szczegóły 

zamówienia realizowane są  na podstawie wcześniej uzgodnionej i podpisanej   przez 

strony umowy).   

 

 

 II sposób rozliczenia -  Voucher podarunkowy (kwotowy)  – struktura ZNP  na 

podstawie wcześniej uzgodnionej i  podpisanej umowy,   rozprowadza Vouchery     

DW Nauczyciel. 

Drukuje je w formie  kartki, na której znajduje się opis atrakcji (lokalizacja, ważność, 

zakres świadczeń) i dane niezbędne do  realizacji.  

Nadaje im numer  i potwierdza  swoją pieczątką.  

Tak  przygotowany Voucher rozdaje członkom struktury ZNP.  

Ośrodek obciąża notą Strukturę  ZNP, dopiero w chwili zrealizowania Vouchera/ów  

w DW  (wg wcześniej uzgodnionej i podpisanej   przez strony umowy). 

 

Kontakt w sprawie Voucherów /pobytów w DW:  

Sylwia Wojciechowska Witkowska -  VPN 527, tel.  695 672 743 
Recepcja DW Nauczyciel tel. 33 854 2227, kom. 695 670 288 lub  VPN 288 
Oferta pobytu w DW dostępna na stronie www.ustron-nauczyciel.pl , 

e-mail: dwnauczyciel@interia.pl, sylwiaww@znp.edu.pl  

 

 

 

Zapraszam do skorzystania z oferty 

(-)   Sylwia Wojciechowska Witkowska  

 Dyrektor  ZNP ZG DW Nauczyciel                                    

w Ustroniu 
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