
Ukrainian American Youth Association Camp - Оселя СУМ
8853 Route 209
Ellenville,  NY  12428
тел. (845) 647-7230
факс (845) 647-8488
Ellenville@CYM.org

1 ніч 2 ночі 3 ночі Тиждень Сезон
Стандартні мотельні кімнати $65 $117 $156 $260 $1,595
№ 18-20-22-24-26-28-30-32 $75 $135 $180 $300 $1,775

За 3 ночі Цілий тиждень
Стандартні мотельні кімнати $300 $350
№ 18-20-22-24-26-28-30-32 $336 $392

В МОТЕЛІ "КРИНИЦЯ" є холодильник, "microwave", "toaster oven" та стіл для спільного вжитку гостей.

Прізвище Приїзд

Ім'я Кількість ночей

Адреса Від'їзд

Кількість дорослих

E-mail Кількість дітей

Телефон Осередок СУМ в

Прохання на тип кімнати:

Ціна $                         Кім. №                            Заплачено

Завдаток $                         Балянс $                                       

СЕЗОНОВІ ЦІНИ (18 червня - 27 серпня): Ціни включають континентальний сніданок на 2-оє осіб.
Завдаток $50 вимагається.  Для повернення завдатку, треба відмовити кімнату до 7 днів перед приїздом.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ВЖИТКУ КАНЦЕЛЯРІЇ

Замовлення на Кімнату (чеки виписати на:  UAYA - Camp)

CHECK-IN до кімнат після 3:00pm.  CHECK-OUT перед 11:00am.  Не дозволено привозити тварин!

ЗЛЕТ (МЕМОРІАЛ ВІКЕНД): В понеділок, 18 квітня 2005р., о 6:00 веч. відбудеться льотерея для всіх
кімнат до набуття. Щоб зголосити участь у лотереї необхідно вислати на адресу Оселі виповнену форму
(внизу) із чеком в сумі $175. Не приймаються зголошення по телефону, факсом, е-поштою або в інший
спосіб. Ласкаво просимо всіх бажаючих приїхати на льосування. Ціна за кімнату за вікенд (п'ят.-пон.) є
$175.  Гості, котрі пізніше приїдуть або раніше від'їдуть, не отримують повернення часткового кошту нічлігу.

ЗДВИГ (ЛЕЙБОР ДЕЙ ВІКЕНД): Побут мінімум на 3 ночі вимагається. Спеціальні ціни за додаткові
ночі, або за винайм кімнати на 8 ночей, від неділі (28 серпня) до понеділка (5 вересня). Завдаток в сумі
$150 вимагається.  Повертається завдаток тільки за кімнати відмовлені перед днем 15 серпня.

ХАРЧУВАННЯ на 5 днів (від понеділка до п'ятниці) за обід та вечерю можна заздалегідь замовити за $85
від особи.  Можна також закупити квитки за бажанням для дорослих і дітей в канцелярії.

УВАГА: З наказу місцевого пожежного відділу, в кімнатах мотелю категорично забороняється
уживати будь-які кухонно-електричні прилади (hot plates, frying pans, microwaves, coffee makers і т.п.).
Дирекція зберігає за собою право відмовити приміщення членам і гостям, які не дотримуються законів.


