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1. Informacje o Spółce 

1.1 Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 

 

 

 

 
•Jarocin Sport spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością
Pełna nazwa

• ul. Sportowa 6
• 63-200 Jarocin

Siedziba

• Tel: 62 747 31 04 wew. 250Telefon/Fax

• sekretariat@hoteljarocin.plAdres e-mail

• www.jarocinsport.plStrona www

• 251584080Numer REGON

• 6172056633Numer NIP

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąForma prawna

• samorządowa, Gmina Jarocin posiada 98,8% 
udziałów w Spółce oraz Jarociński Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. posiada 1,2% 
udziałów w Spółce

Własność

• 27.05.2003
Data rejestracji działalności w 

KRS

• 0000162939Numer wpisu do KRS

• 60.735.000,00 PLN
Wysokość kapitału 

zakładowego
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1.2 Opis Spółki 

Przedmiotem działalności Jarocin Sport Sp. z o.o. jest: świadczenie usług hotelowych, organizacja 

imprez sportowo-rekreacyjnych, utrzymanie, modernizacja i budowa obiektów sportowych oraz 

rekreacyjnych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, współpraca z organizacjami i 

stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury fizycznej. 

Organami Spółki są: 

- Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez Burmistrza Jarocina, 

- Rada Nadzorcza, 

- Zarząd. 

Szczegółowe kompetencje oraz zasady funkcjonowania organów Spółki określają: 

- Akt założycielski Spółki, 

- Regulamin Rady Nadzorczej, 

- Kodeks Spółek Handlowych. 

Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu, który działa w składzie: 

- Prezes – Przemysław Musielak. 

 

1.3 Przedmiot działalności Spółki 

Przedmiot działalności Spółki był stopniowo rozszerzany. Obecnie główne przedmioty 

działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmują m.in.:  

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. 

93.11.Z Działalność obiektów sportowych.   

56.10.A Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). 

68.20.Z Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. 

96.04.Z Działalność usługowa, związana z poprawą kondycji fizycznej. 

 

1.4 Struktura własności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa instytucji GMINA JAROCIN

Posiadane udziały 119.970 (98,8%)

Wartość jednego 
udziału

500,00 PLN

Wysokość kapitału 
zakładowego 59.985.000,00PLN
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2. Informacje o planowanej inwestycji 

2.1 Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  

Głównym celem Zarządu Spółki na kolejne lata jest podejmowanie wszelkich działań 

zmierzających do intensywniejszej poprawy sytuacji wynikowej i generowania przez Spółkę dalszych 

dodatkowych wpływów z posiadanego już majątku trwałego i nowo powstałych inwestycji oraz takie jego 

zagospodarowanie, które jednocześnie obniży koszty obsługi.  

Uzyskanie dobrego poziomu kondycji ekonomicznej Spółki i dalszy jej rozwój zależał będzie od 

istotnego poszerzenia podstawowej grupy klientów, dla których Jarocin Sport Sp. z o.o. świadczy swoje 

usługi. Zmiana ta dotyczyć będzie zwłaszcza działalności hotelowo – gastronomicznej oraz rekreacyjnej 

prowadzonej w ramach obiektów Spółki. Zarząd podejmie skoordynowane działania zmierzające do 

ustabilizowania na jeszcze wyższym poziomie dochodów realizowanych z wynajmowania obiektów. 

Nastąpi przeorientowanie prowadzonych czynności promocyjnych i marketingowych w kierunku 

klientów komercyjnych, którym usługa oferowana będzie na wyższym poziomie cenowym. Spółka 

zamierza również kontynuować podjęte działania polegające na: maksymalizacji wykorzystania 

współpracy z dotychczasowymi kooperantami i kontrahentami, dalszym pozyskiwaniu nowych klientów, 

jeszcze bardziej efektywnym promowaniu Spółki i posiadanego potencjału na rynku krajowym oraz co 

ważniejsze na rynkach zagranicznych (w szczególności nowa oferta kierowana będzie do klubów  

i stowarzyszeń znajdujących się w Niemczech w tzw. landach wschodnich), podjęciu stałej współpracy 

z wybranymi klubami sportowymi, zwiększeniu sprzedaży imprez własnych, radykalnym podniesieniu 

ilości organizacji konferencji, kongresów, szkoleń i eventów dla biznesu. 

Podjęte działania pozwolą na wypromowaniu nowej marki Jarocin Sport Sp. z o.o. jako centrum 

pobytowego o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz biznesowym z szeroką bazą SPA i wellness. 

2.2 Lokalizacja 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie swoją siedzibę ma w południowej Wielkopolsce w mieście 

Jarocin. Baza sportowo – rekreacyjna Spółki położona jest w odległości ok 286 km od Warszawy, 70 km 

od Poznania, 52 km od Kalisza oraz 115 km od Wrocławia. Przez gminę Jarocin przebiegają drogi krajowe: 

nr 11 Kołobrzeg – Piła – Poznań – Kluczbork - Bytom, nr 12 Łęknica – Leszno – Kalisz – Radom - Dorohusk 

oraz nr 15 Ostróda – Toruń – Gniezno – Trzebnica – Wrocław. Jarocin jest ważnym węzłem kolejowym. 

Nazwa instytucji
JAROCIŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ 

KAPITAŁOWYCH SP. Z O.O.

Posiadane udziały 1.500 (1,2%)

Wartość jednego 
udziału

500,00 PLN

Wysokość kapitału 
zakładowego 750.000,00 PLN
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Krzyżują się tutaj linie z Dolnego i górnego Śląska prowadzące do Szczecina i Gdańska. Ziemia Jarocińska 

leży na Nizinie Wielkopolsko – Kujawskiej, w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej i u zbiegu dwóch rzek: Warty 

i Prosny, do której wpadają dwie mniejsze – Lutynia i Lubieszka. Jarocin ma bardzo dobre połączenie 

komunikacyjne do najbliższych lotnisk, do których można zaliczyć m.in. Poznań – Ławica ok. 70km, 

Wrocław - Starachowice ok. 115 km, Warszawa – Okęcie ok. 286km, Łódź – Lublinek ok 170 km.  

Jarocin kusi wachlarzem atrakcji weekendowych. Na co dzień miasto żyje muzyką i łączy 

pokolenia dawnych i obecnych uczestników kultowego festiwalu muzyki rockowej dzięki Spichlerzowi 

Polskiego Rocka, pierwszemu w Polsce muzeum poświęconemu muzycznej kontrkulturze i rodzącym się 

w Jarocinie gwiazdom rocka. Świetność, upadek i wielki powrót muzyki do Jarocina to nie jedyna 

historyczna narracja, jaką kusi turystów wielkopolskie miasto. Od kilku lat na nowo rozkwitają w nim 

miejsca związane z dawnymi właścicielami Jarocina rodziną Radolińskich. Z urokliwego rynku z XIX-

wiecznym ratuszem i kościołem św. Marcina ich ślady wiodą do Parku Radolińskich, w którym odwiedzić 

można kilka najważniejszych zabytków: Pałac Radolińskich, Skarbczyk (kiedyś rezydencja rodu, a obecnie 

galeria sztuki), a także ruiny kościoła p.w. Świętego Ducha, wzniesionego w pierwszej połowie XVI wieku 

i najdłuższą w Europie aleję grabową. Wielkie atrakcje czekają na miłośników kolejnictwa, wojskowości  

i gwiazd. Zabytkowa parowozownia w Jarocinie chlubi się wyjątkową, gdyż nadal sprawną obrotnicą. 

Muzeum Dwóch Imperiów – gratka dla miłośników militariów zarówno z epoki napoleońskiej jak  

i Gwiezdnych Wojen. Pasjonującą podróż po niebie pełnym gwiazd można odbyć odwiedzając Planetarium 

w Potarzycy.  

2.3 Usługi i produkty 

Obecnie Hotel Jarota (którego właścicielem jest Jarocin Sport Sp. z o.o.) to trzygwiazdkowy obiekt 

położony w południowej Wielkopolsce w zacisznej części miasta Jarocin w odległości 70 km od Poznania 

oraz 115 km od Wrocławia stanowi doskonałe miejsce odpoczynku. Hotel dysponuje warunkami do 

spędzania chwil na spotkaniach firmowych, eventach, konferencjach, szkoleniach oraz imprezach 

integracyjnych, natomiast bogate zaplecze sportowe umożliwia organizowanie obozów sportowych 

różnych dyscyplin.  

Hotel posiada 51 pokoi (120 miejsc noclegowych) w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych oraz 

4 apartamenty. W standardzie każdy pokój wyposażony jest w łazienkę, TV –sat, telefon oraz bezpłatny 

dostęp do Internetu bezprzewodowego. Dla gości udostępnione są również pokoje przystosowane dla 

osób niepełnosprawnych. 

W obiekcie hotelu znajduje się również restauracja, która specjalizuje się w połączeniu kuchni 

międzynarodowej i tradycyjnej polskiej. Obecna sala restauracyjna mogąca pomieścić ok. 80 osób pozwala 

na organizowanie imprez okolicznościowych: bankietów, wesel, uroczystości rodzinnych, komunii, 

chrzcin, styp itp. 

Hotel stwarza doskonałe warunki do organizacji szkoleń, konferencji, eventów, wyjazdów 

integracyjnych oraz spotkań typu „team building” i jest miejscem, w którym można połączyć prace  

z wypoczynkiem i relaksem. Posiada 4 sale konferencyjne (120, 70, 30, 15) w tym jedna  klimatyzowana, 

wszystkie sale posiadają pełne zaplecze techniczne. Bardzo istotnym faktem jest to, iż Hotel znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo – rekreacyjnego , dzięki czemu Goście Hotelowi bez 

problemu mogą korzystać z bardzo bogatej oferty rekreacyjnej i sportowej. W kompleksie sportowo – 

rekreacyjnym, w ramach którego funkcjonuje hotel znajdują się: 

 boiska piłkarskie (stadion główny z trybuną dla 1200 kibiców, dwie  pełnowymiarowe płyty 

treningowe, oświetlone boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, 
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 stadion lekkoatletyczny (z bieżnią tartanową, skocznią w dal, wzwyż oraz rzutnią do pchnięcia kulą), 

 Aquapark (z basenem rekreacyjnym, basenem sportowym oraz dwoma zjeżdżalniami),  

 Saunarium (dwie sauny parowe, sauna sucha, jacuzzi, łóżko podgrzewane), 

 kompleks basenów odkrytych (basen olimpijski (50m x 20m) i basen rekreacyjny), 

 hala sportowa wraz z fitness clubem, 

 korty tenisowe, 

 solarium, 

 gabinet kosmetyczny. 

2.4 Przyszłe usługi i produkty 

W ramach rozbudowy hotelu oraz centrum spa i rozrywki nastąpi zwiększenie ilości pokoi do 

poziomu 150 jednostek mieszkalnych w standardzie trzygwiazdkowym. Umożliwi to przyjęcie od 150 do 

450 gości hotelowych. Hotel w nowym układzie (2 budynki) będzie oferował kompleksowe usługi dla 

każdego typu klienta. Dodatkowe przestrzenie, które pojawią się w hotelu: lobby bar, restauracja  

z bufetem szwedzkim. Ważnymi elementami budowy, które pozwolą spółce na generowanie znaczących 

przychodów są: kręgielnia z barem, sala konferencyjno-bankietowa. 

 

Nowa struktura pokoi pozwoli na zakwaterowanie gości w następujących konfiguracjach: 

Struktura pokoi Dotychczasowy 
obiekt 

Nowy obiekt  
(2 budynki) 

% Udział kategorii 
pokoju 

Dwuosobowe 27 138 92% 

Trzyosobowe 14 0 0% 

Podwyższony standard (2-os) 6 6 4% 

Apartamenty (3-os) 4 6 4% 

Ilość pokoi 51 150  

Max ilość osób 120 450  

 

Dodatkowe jednostki mieszkalne, a także utrzymanie jednakowej kategorii i standardu hotelu w 

starej i nowej części, dają szanse hotelowi na przyjęcie od 150 osób w pokojach jednoosobowych do 450 

osób przy założeniu maksymalnego obłożenia pokoi. W nowym obiekcie wszystkie pokoje standardowe 

będą miały możliwość dostawienia dodatkowego łóżka. 

Utrzymanie jednakowej kategorii i standardu hotelu w starej i nowej części na poziomie 3* daje 

szanse na zwiększenie dotychczasowych udziałów segmentów grupowych – MICE oraz nowych dyscyplin 

sportowych. Dodatkowe jednostki mieszkalne umożliwią hotelowi przyjęcie od 150 do 450 osób, biorąc 

pod uwagę fakt, iż w nowym obiekcie wszystkie pokoje standardowe będą miały możliwość dostawienia 

dodatkowego łóżka. 

Przy szacowanym średniorocznym obłożeniu hotelu na poziomie około 60-70%, prognozowane 

są następujące segmenty docelowe: 

1. Grupy zorganizowane (sportowe) – 50% udział. 

2. Grupy MICE – turystyka biznesowa – 25% udział. 

3. Klient indywidualny – 20% udział. 

4. Imprezy okolicznościowe – 5% udział. 

W aktualnej sytuacji rynkowej i biorąc pod uwagę lokalizacje obiektu, charakter tranzytowy 

miasta Jarocin, nieznaczny wzrost popytu na przestrzeni kilku lat, dotychczasowe i planowane inwestycje, 
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a także fakt, iż większość udziałów w okolicy wśród klientów biznesowych skupia Września i Kalisz,  

a główny udział segmentu w regionie skupia Poznań, Swarzędz, Gniezno i Konin, nie należy liczyć na 

większy udział segmentów indywidualnych czy też MICE. 

W związku z dynamicznym wzrostem rynku hotelarskiego, na co wskazują badania, konieczna 

jest rozbudowa hotelu Jarota.  

Obiektem pozwalającym na pozyskanie nowych grup klientów jest sala konferencyjno-

bankietowa. Jej budowa, przy planowanej rozbudowie hotelu, centrum spa i rozrywki oraz w perspektywie 

dalszego rozwoju przedsiębiorstwa jest niezbędna. Sala konferencyjno-bankietowa stwarza możliwość 

organizacji imprez okolicznościowych dla 500 osób. Poza zwiększeniem ilości gości hotelowych 

zainteresowanych salami konferencyjnymi o dużych powierzchniach grupa klientów docelowych 

powiększy się o imprezy okolicznościowe. W związku z dynamicznym rozwojem branży i rynku konieczna 

jest budowa klimatyzowanej sali z dostępem do usług gastronomicznych, umożliwiającej organizację 

imprez dla kilkuset osób. Pozwoli to na znaczące zwiększenie przychodów z gastronomii, ponieważ obecne 

sale nie spełniają obecnych standardów i mimo wysokiego poziomu dań przygotowywanych przez kuchnie 

hotelową klienci rezygnują z organizacji dużych imprez okolicznościowych. Co istotne sala będzie miała 

możliwość modulowania i organizacji kilku imprez jednocześnie. Wśród wiodących możliwości 

generowania przychodów z wynajmu sali konferencyjnych: 

 organizacja konferencji, 

 organizacja komunii, 

 organizacja wesele. 

Firmy cenią sobie pewność, że ich pracownicy, goście będą mieszkać i szkolić się, a nie rzadko 

także spotykać się z kontrahentami w obiektach o ustalonej renomie i prestiżu. Pokoje hotelowe, ale także 

i sala musi danej osobie odpowiadać pod względem usług jak i wyposażenia, estetyki i lokalizacji. Klient 

biznesowy szuka spokojnej przestrzeni, gwarantującej jakość, pośrednio wzmacniający ich własny 

wizerunek. Nowobudowana sala konferencyjna pozwoli na zapewnienie takich standardów naszym 

klientów. W chwili obecnej posiadamy już rozbudowaną bazę klientów zainteresowanych takimi 

obiektami. Dzięki doświadczeniu w branży oraz przewadze nad konkurencją skalą oraz jakością 

wykończenia zakładamy obłożenie na poziomie 25% w skali roku. Jest to możliwe dzięki długiemu 

okresowi trwania sezonu na szkolenia, konferencji, a także zapotrzebowaniem rynku na takie obiekty ze 

względu na ich brak w okolicy. Dodatkowo możliwość wyższego przychodu stwarza udogodnienie 

pozwalające na dzielenie sali konferencyjnej i realizację kilku spotkań jednocześnie. Wszystko przy 

zachowaniu odpowiednich standardów. 

W przypadku organizacji komunii zaufało nam już wiele rodziców i w miesiącach, gdy odbywają 

się mamy 100% zajętości obecnych sal. Dlatego chcemy, aby na nowej sali konferencyjno-bankietowej była 

możliwość zorganizowania większej ilości komunii, czyli dwudziestu. Zapewniając pełen serwis 

gastronomiczny i profesjonalną obsługę kelnerską planujemy rocznie wygenerować 27.000,00 zł.  

Organizacja wesel to bardzo szybko rozwijająca się gałąź działalności gastronomicznej. W 

związku z tym, że jest to wyjątkowa uroczystość, duża przestronna sala daje możliwość zorganizowania 

wesela dla większej ilości osób. Jak wiadomo w okresie letnim zapotrzebowanie na salę w celu 

zorganizowania wesel jest bardzo duża Możliwość zorganizowania 3 wesel jednocześnie na wszystkich 

dostępnych salach z pewnością jest konkurencyjną ofertą. Sale będą odpowiadać gustom wszystkim 

zainteresowanym pod względem designu. Planujemy organizować około 40 wesel w skali roku, co pozwoli 

na obłożenie na poziomie 11%. W chwili obecnej nasze obiekty nie dają możliwości organizacji wesel,  
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a i tak otrzymujemy wiele zapytań od potencjalnych klientów. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na 

obiekty pod imprezy tego rodzaju. 

W związku z budową sali konferencyjnej mogącej pomieścić nawet 500 osób niezbędna jest 

budowa 100 nowych pokoi hotelowych, które pozwolą na organizację dużych spotkań  

i konferencji typu MICE wraz z możliwością noclegu. Stworzy to możliwość przygotowania kompleksowej 

oferty, pozwalającej na generowanie od jednego klienta przychodów z kilku źródeł będących wzajemnym 

uzupełnieniem. Wysoki standard wykończenia pokoi pozwoli na osiągnięcie średniej ceny za pokój na 

poziomie około 159,00 zł. Biorąc pod uwagę obecne ceny w naszym hotelu oraz kwoty za podobne usług 

z rynku lokalnego nie jest to wartość wygórowana, a realna do osiągnięcia zważając za zakres i jakość 

usług. Z okazji otwarcia nowego hotelu przez pierwszy miesiąc nasi stali goście będą mieli specjalną ofertę 

cenową za nocleg. Wprowadzone zostaną specjalne oferty, przede wszystkich dla gości spędzających u nas 

czas w weekend. Natomiast w ciągu tygodniu ceny będą podwyższone, głównie ze względu na obłożenie 

pokoi przez duże grupy klientów biznesowych, którzy będą odbywali szkolenia, konferencje i spotkania w 

sali konferencyjnej. Przy ciągłym pozyskiwaniu nowych grup hotelowych zarówno klientów biznesowych, 

jak i sportowych obłożenie chcielibyśmy zachować na poziomie 60,0%, czyli zbliżonym do osiąganego 

obecnie w hotelu Jarota. Planowany roczny przychód przy takim obłożeniu to blisko 3,5 mln zł. 

Rozbudowa hotelu oraz centrum spa i rozrywki będzie połączona również z budową nowej 

kuchni i restauracji. Posiadając już doświadczenie w tej branży, grupę stałych klientów oraz 

wykwalifikowany personel planujemy zwiększyć nasze przychody otwierając restaurację na miarę 

obecnych oczekiwań. Dzisiaj w restauracjach hotelowych, ale i nie tylko oczekuje się jedzenia typu slow 

food albo kuchni tematycznej, opartej na regionalnych dostawcach. Docenia się dodatki, wystrój, szkło, 

sztućce, cięte kwiaty, które stały się standardem w restauracjach hotelowych od 3 gwiazdek. Popularność 

programów kulinarnych oraz szeroka dostępność poradników wpłynęły na gusta kulinarne. W związku  

z tym planujemy w znaczny sposób zwiększyć liczbę klientów restauracji. Organizując imprezy 

tematyczne, pokazy gotowania oraz spotkania z gwiazdami chcemy zachęcić do odwiedzania naszego 

lokalu.  

W hotelu pojawi się kręgielnia oraz salon gier i zabaw, której na takim poziomie nie ma  

w najbliższej okolicy. Będzie to idealnie połączenia gry i zabaw dla osób w każdym wieku. Gra nie wymaga 

specjalnych predyspozycji i umiejętności dlatego będzie świetnym rozwiązaniem dla gości naszego hotelu 

zarówno tych indywidualnych jak i z grup zorganizowanych spędzających u nas czas podczas obozów 

sportowych. Kręgielnia wraz z barem poza funkcją komercyjną posiadać będzie również cechy 

umożliwiające spółce Jarocin Sport misję społeczną, ponieważ będzie miejscem spotkań oraz integracji 

mieszkańców Gminy Jarocin. W tym celu zostaną stworzone zajęcia z instruktorami dla dzieci i młodzieży 

w okresie ferii zimowych oraz letnich. Dla stałych klientów oraz mieszkańców będą specjalne oferty 

promocyjne oraz karnety do korzystania z kręgielni. Będziemy organizować różnego rodzaju rozrywki 

weekendowe dla urozmaicenia czasu oraz by kręgielnia stała się miejscem spotkań naszych mieszkańców. 

Także dla stowarzyszeń zrzeszających społeczność lokalną zostaną przygotowane specjalne oferty 

cenowe, by umożliwić mieszkańcom gminy dostęp do rozrywki. Kręgielnia będzie dysponować aż 6 torami 

dzięki czemu w komfortowych warunkach będzie można rozgrywać zacięte rozgrywki.  

Kolejnym elementem stwarzającym możliwość rozrywki będzie dyskoteka wraz z barem. Da ono 

możliwość organizacji zamkniętych imprez dla zorganizowanych grup, ale także będzie udostępniania dla 

gości indywidualnych. Obiekt swoim wystrojem oraz aranżacją będzie się wyróżniał spośród lokali o 

podobnym charakterze. Dyskoteka będzie posiadała oddzielne wejście, które pozwoli na oddzielnie 

klientów między hotelem a dyskoteką i centrum rozrywek. Odpowiednia akustyka tego pomieszczenia nie 
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spowoduje obniżenia standardu usług hotelowych oraz gości restauracji. Centrum rozrywek oraz 

dyskoteka swoją powierzchnią oraz ilością dostarczanych różnego rodzaju atrakcji będzie pierwszym tego 

typu obiektem w południowej części Wielkopolski. 

Ważnym źródłem przychodów w ramach rozbudowy będzie centrum SPA i wellness. Składać się 

na nią będą: sauna sucha, łaźnia parowa, sauna IR, strefa schładzania (prysznice, studnia lodowa), strefa 

wypoczynku z 2 stanowiskami słonecznej łąki. Dodatkowo funkcjonować będą cztery gabinety 

wielofunkcyjne klasy wellness, wyposażone do: terapii manualnych, masaży, zabiegów na ciało i twarz, 

manicure, pedicure i SPA głowy. W ramach centrum spa i wellness uruchomiona zostanie salka z zestawem 

Milon i ścieżką do rehabilitacji. Centrum spa i welness, dzięki swojej unikatowości oraz ilości, a także 

różnorodności świadczonych zabiegów będzie stanowić duże źródło przychodów dla planowanej budowy. 

Oferta spa i wellness będzie zapewniała dodatkowych klientów dla hotelu i innych obiektów kompleksu.   

Celem działalności jest zapewnienie nawet najbardziej wymagającym Gościom, najwyższej 

jakości usług związanych z pobytem w hotelu. Nowy hotel ma być miejscem gdzie Gościom do 

zaoferowania będziemy mieć nie tylko nocleg w luksusowych apartamentach, ale również pełne 

wyżywienie w nowoczesnej restauracji. odpoczynek w SPA, kręgielnia, sale konferencyjne z możliwością 

organizacji ekskluzywnego bankietu dla 500 osób. oraz szereg zajęć relaksacyjnych. Podstawą renomy 

hotelu, obok wizerunku jest kadra pracownicza. Zatrudniając personel będziemy kierować się 

rzetelnością,  kontaktowością i pracowitością kandydata. Szczególnie istotną kwestią będzie sposób 

obsługi klienta. Naszym priorytetem jest zapewnienie Gościom naszego hotelu najwyższej jakości usług 

związanych z pobytem. Zależy nam przede wszystkim aby nasi Goście spędzili swój czas w spokoju i miłej 

atmosferze. 

W celu pozyskania nowych klientów zostaną wdrożone narzędzia promocji stosowane  

w usługach hotelowych mają na celu na udane starania marketingowe. Celem strategii będzie 

wykorzystywanie wizerunku naszej firmy, jak również prezentacja produktów, które znajdują się w naszej 

ofercie w celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Przygotowana strategia rozwoju zakłada pełną 

koordynację działań związanych z wprowadzeniem nowych i rozwojem dotychczas oferowanych 

produktów, rozbudową sieci dystrybucji oraz szeroką akcją promocyjno-reklamową. Kampania 

reklamowa zakłada promocję poszczególnych produktów/usług. 

W dotarciu do klientów wykorzystywany będzie m.in. Internet, jako kanał dystrybucji - kluczową 

zaletą wykorzystania Internetu jako dodatkowego kanału sprzedaży jest możliwość dotarcia do szerokiej 

grupy potencjalnych klientów, wyszukiwanie firm, adresów, telefonów, analiza klientów), wysyłanie ofert 

- akcje marketingowe, zamieszczanie wpisów na portalach branżowych: konferencje.pl, konferencyjne.pl, 

e-konferencje, salebiznesowe.pl, eventy.pl, confero.pl, firmy.net.pl, e-holiday.pl, hotelwpolsce.pl, 

salekonferencyjne.pl, osrodkikonferencyjne.pl, hotele.pl itp., budowanie i dobre pozycjonowanie strony 

internetowej w wyszukiwarkach google jako najskuteczniejszej formy reklamy internetowej. 

Wysiłki skierowane na intensyfikację sprzedaży przez własną stronę www obejmować będą 

także działania z zakresu internetowego PR. Dodatkowo używane w strategii marketingowej będą media 

kreowane przez internautów, czyli media społecznościowe –Facebook, Twitter etc. Zostaną podjęte 

działania mające na celu wykorzystanie źródła obiektywnej informacji o hotelach, czyli media kreowane 

przez konsumentów/internautów, jak: blogi, rankingi, strony, MySpace, LinkedIn, Yahoo Trip Planner, 

IgoUgo. 

Poza tym uruchomiona zostanie reklama kontekstowa hotelu w systemie Google AdWords, co 

pozwoli na dotarcie do osób, które w danej chwili szukają konkretnej usługi, oferty lub promocji. 

Zainteresowani ofertą deklarują to w bardzo prosty sposób – wpisując określone słowa i frazy kluczowe. 
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Jest to potencjalny klient, który rozpoczął proces wyszukiwania najbardziej atrakcyjnej i korzystnej oferty. 

Ów proces zaczyna się najczęściej właśnie w Google. Kończy – bardzo często – na rezerwacji dokonywanej 

online lub telefonicznie. Nasz Hotel będzie prowadził rezerwacje online poprzez Booking, HRS, eTravel, 

GROUPON, Travelist. Możliwość rezerwacji internetowej zostanie rozszerzona poprzez dodanie naszej 

oferty między innymi na Tripadrisor, Wikitravel, Expedia. 

Kolejną formą dotarcia do szerokiej bazy potencjalnych klientów będzie możliwość współpracy 

z portalem konferencyjnym meetingspoland.pl i innymi portali obsługującymi klientów typu MICE. 

Dodając nasz hotel do bazy ich katalogów i usług konferencyjnych mamy możliwość  zamieszczenia 

reklamy w katalogu, zaprezentowania swojej oferty konferencyjno-eventowej. Da nam to możliwość 

trafienia do 30.000 odbiorców, połączony system zakupu możliwość dodania reklamy w newsletterze a 

dzięki temu trafienie do ilości 19.000 odbiorców w Polsce i za granicą- wyselekcjonowanych i pod kątem 

zainteresowana   konferencjami i usługami dla biznesu. Niestety ze względu na obecny stan naszego hotelu 

nie spełniany wymagań koniecznych do podjęcia współpracy z Meetingpoland.pl. Ze względu na stan oraz 

ilość naszych pokoi w obecnym hotelu oraz nie spełniania wymogów odnośnie sali konferencyjnej która 

mieści się na poziomie -1 spotykamy się bardzo często z odmową zainteresowanych potencjalnych osób 

do zawiązania współpracy. Nowy hotel oraz centrum spa i rozrywki pozwoli nam na wyjście naprzeciw 

oczekiwaniom tego klienta z sektora biznesowego. Dzięki naszym zasobom i bogatej ofercie będziemy w 

stanie zadowolić nawet tego najbardziej wymagającego klienta. Będziemy mieli możliwość nawiązania 

współpracy z dużymi wiodącymi firmami, co pozwoli nam na osiągnięcie zwiększenia sprzedaży w 

zakresie organizowanych szkoleń i konferencji. 

2.5 Analiza rynku i branży 

Baza noclegowa w regionie jest średnio rozwinięta, w sektorze hotelowym dominują obiekty  

średniej klasy (głownie trzygwiazdkowe) przy braku hoteli luksusowych (4* i 5*) oraz hoteli 

ekonomicznych (1*), wystarczające jest natomiast nasycenie obiektami niskobudżetowymi, jak schroniska 

młodzieżowe i gospodarstwa agroturystyczne. Z punktu potrzeb turystyki eventowej dużym utrudnieniem 

może być brak hoteli ekonomicznych (jednogwiazdkowych, a w samym Jarocinie także dwugwiazkowych) 

oraz niedrogich pensjonatów. 

Najistotniejsze zasoby regionu jarocińskiego odpowiadają zainteresowaniom następujących 

form turystyki kulturowej: w pierwszym rzędzie turystyki eventowej, tworzącej faktyczna markę 

turystyczną powiatu, dalej turystyki muzealnej i turystyki kulturowo-przyrodniczej. 

Turystyka eventowa w mikroregionie pełni centralną rolę w generowaniu popytu turystycznego. 

Bez wątpienia największym magnesem tej formy turystyki w powiecie jarocińskim jest Jarocin Festiwal.  

Z kolei istnieje potrzeba promocji wydarzeń tj. Święto Pomidora w Kotlinie, Festiwal Wielki Teatr w Małym 

Mieście czy Akademia Gitary – event, który pozwala powiązać tematykę tego instrumentu z wszechobecną 

w Jarocinie historią rocka. W rozwoju turystyki eventowej mogą pomóc pakiety indywidulne dla turystów 

np. 

- Pakiet okolicznościowy powiązany z Jarocin Festiwalem, który obok wstępu na wszystkie lub 

wybrane koncerty obejmowałby noclegi w wybranej klasie i wizytę w Spichlerzu Polskiego 

Rocka, a opcjonalnie także wyżywienie (tematyczne lub inne) czy udział w eventach 

towarzyszących festiwalowi. 

- Pakiet okolicznościowy powiązany z Międzynarodowym Festiwalem Polskiej Akademii Gitary  

i wstęp na koncerty, noclegi oraz opcjonalne element wyżywienia, a także zwiedzanie Spichlerza. 
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Turystyka kulturowa w powiecie jarocińskim posiada dość dobrze rozwiniętą bazę. 

Najatrakcyjniejszym miejscem i niekwestionowanym atutem z punktu widzenia turystyki kulturowo – 

przyrodniczej jest położenie na obszarze mikroregionu powstałego w roku 1994 Żerkowsko–

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Godnym uwagi walorem przyrodniczym jest tzw. Wał Żerkowski – 

pagór morenowy z dwoma wzniesieniami Łysej Góry (161 m. n.p.m.) oraz Góry Żerkowskiej (155 m. 

n.p.m.). 

Mickiewiczowski Park Kulturowy wokół Żerkowa i Śmiełowa chroni historycznie ukształtowany 

krajobraz kulturowy, wiążąc go tematycznie z pobytem w tym miejscu Adama Mickiewicza i jego 

literackimi inspiracjami.  

Połączenie walorów kulturowo – przyrodniczych Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 

Krajobrazowego z ofertą Ośrodka Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie 

umożliwiłoby zorganizowanie czynnego wypoczynku dla większych grup turystów w ramach biwaków 

czy obozów sportowych, zapewniając w ten sposób uczestnikom ciekawy tematycznie, a zarazem aktywny 

pobyt. Rozbudowanie oferty turystyki aktywnej w połączeniu z aspektem edukacyjnym oraz elementami 

turystyki tematycznej stanowiłoby dodatkowy impuls do odwiedzania tej okolicy i wzrost znaczenia jej 

„mickiewiczowskiej” marki. 

Z kolei działania z zakresu turystyki muzealnej powinny skoncentrować się na rozwoju oferty 

muzeów w Jarocinie i sąsiadującym Śmiełowie. Taki lokalny pakiet, obejmujący nocleg i wyżywienie, usługi 

przewodnika po mieście i wstęp do wszystkich placówek muzealnych. 

 

TURYSTYCZNE  OBIEKTY  NOCLEGOWE  2010 - 2014 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Obiekty  Miejsca noclegowe  Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 

ogółem 
w tym 

hotelowe 
ogółem 

w tym  
w obiektach 
hotelowych 

ogółem 

w tym 

ogółem 

w tym 

w obiektach 
hotelowych 

turyści  
zagraniczni 

w obiektach 
hotelowych 

turyści  
zagranicz

ni 

POWIAT JAROCIŃSKI 

  2010 14 7 894 387 18170 12569 1092 51208 29729 2668 

 2011 14 7 884 387 21865 15722 1473 73152 36548 4613 

 2012 15 6 896 337 22336 15701 1705 71992 35136 6347 

 2013 15 6 875 337 20437 15229 1328 67275 32664 3173 

 2014 15 6 876 338 21143 15078 1289 66369 32379 4272 

Źródło: „Turystyka w województwie wielkopolskim”, Urząd Statystyczny, Poznań 2014 

W 2014 roku powiat jarociński odwiedziło ponad 21 tys. turystów, z czego niecałe 1,3 tys. 

stanowią turyści zagraniczni. Prawie 99% turystów zagranicznych gościło w hotelach i nie 

skategoryzowanych obiektach typu hotelowego. 

WSKAŹNIKI  DOTYCZĄCE  INFRASTRUKTURY  NOCLEGOWEJ I JEJ WYKORZYSTANIA W LATACH 2010 - 2014 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Wskaźnik 
Liczba 

obiektów 
noclegowych 
na 100 km2 

funkcji 
turystycznej 

Baretje’a 

intensywności ruchu 
turystycznego rozwoju 

bazy 
noclegowej 

wykorzystania 
pojemności 
noclegowej 

gęstości 

według  
Schneidera 

według  
Charvata 

ruchu 
turystycznego 

bazy 
noclegowej 

POWIAT  
JAROCIŃSKI 

2010 1,3 25,4 71,7 20,3 57,3 30,9 1,5 2,4 

2011 1,2 30,6 102,3 24,7 82,8 37,2 1,5 2,4 

2012 1,3 31,2 100,6 24,9 80,3 38,0 1,5 2,6 

2013 1,2 28,5 93,9 23,4 76,9 34,8 1,5 2,6 

2014 1,2 29,5 92,5 24,1 75,8 36,0 1,5 2,6 

Źródło: „Turystyka w województwie wielkopolskim”, Urząd Statystyczny, Poznań 2014 
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LICZBA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM  
W LATACH 2012 – 2014 

Baza noclegowa 2012 2013 2014 

Hotele 5 5 5 

inne obiekty hotelowe 1 1 1 

szkolne schroniska 
młodzieżowe 

4 4 4 

ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe 

1 1 1 

pokoje gościnne/kwatery 
prywatne 

1 1 1 

kwatery agroturystyczne 2 2 2 
pozostałe turystyczne obiekty 

noclegowe 
1 1 1 

Razem 15 15 15 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

JAROCIN I OKOLICE - OBIEKTY NOCLEGOWE W KATEGORII 3 LUB 2 GWIAZDKI 
ORAZ OBIEKTY NIEKATEGORYZOWANE 

Miasto 
Odległość w km od 

Jarocina 

Ilość obiektów w 

miejscowości 

Jarocin 0 4 

Żerków 15 1 

Pleszew 20 3 

Krotoszyn 30 Brak 

Środa Wielkopolska 35 4 

Września 50 6 

Kalisz 50 17 

Ostrów Wielkopolski 50 9 

Źródło: Portal Internetowy Booking.com 

 

TENDENCJE W REGIONIE WIELKOPOLSKI W ODNIESIENIU DO WYPRODUKOWANYCH PRZEZ POŚREDNIKÓW 
POKOJONOCY 

Miasto 
Odległość w km od 

Jarocina 
Rok 2014 

Styczeń 2014 - 

Czerwiec 2014 

Styczeń 2015 -

Czerwiec 2015 

Poznań 70 76,7% 77,9% 71,9% 

Swarzędz 70 1,2% 0,9% 2,3% 

Września 50 0,6% 0,4% 1,9% 

Kalisz 50 1,6% 1,6% 1,8% 

Gniezno 80 1,5% 1,5% 1,8% 

Leszno 70 1,1% 1,0% 1,2% 

Luboń 70 1,3% 1,4% 1,0% 

Ostrów Wielkopolski 50 0,8% 0,5% 0,9% 

Konin 70 0,0% 0,0% 0,6% 

Jarocin 0 0,3% 0,4% 0,6% 

Środa Wielkopolska 35 0,3% 0,3% 0,4% 

Pleszew 20 0,3% 0,3% 0,3% 

Krotoszyn 30 0,0% 0,0% 0,0% 

Koło 100 0,0% 0,0% 0,0% 

Turek 80 0,0% 0,0% 0,0% 

Żerków 15 0,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: Wywiad z Market Managerami Portali Internetowych 
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2.6 Porównanie do oferty konkurencji 

Porównanie oferty przeprowadzono na podstawie usług konkurencyjnych hoteli, znajdujących 

się w najbliższej okolicy (Hotel Kasyno, Pałac w Witaszycach, Hotel Rosana w Klęce, Hotel Walcerek, Hotel 

MCT Żerków). 

W poniższej tabeli przedstawiono konkurentów Hotelu Jarota*** ze względu na ich ofertę  

w zakresie oferowanych usług. W porównaniu uwzględniono jedynie obiekty trzygwiazdkowe. 

Nazwa obiektu 

hotelowego 

Ilość pokoi/miejsc 

noclegowych 

Ilość sal konferencyjnych Boiska sportowe Usługi dodatkowe 

Hotel Jarota 51 pokoi / 120 miejsc 

noclegowych 

- sala restauracyjna – 80 

miejsc, 

- 4 sale konferencyjne 

- boisko piłkarskie 

z zadaszoną 

trybuną, 

- dwie 

pełnowymiarowe 

płyty treningowe 

naturalne, 

- oświetlone boisko 

sztuczne 

- stadion 

lekkoatletyczny,  

- korty tenisowe, 

- hala sportowa, 

- kompleks basenów 

odkrytych, 

- Aquapark, 

- saunarium,  

-solarium, 

- kriokomora, 

- boisko do siatkówki 

plażowej, 

- gabinet kosmetyczny, 

- gabinet masażu, 

- atelier fryzjerskie, 

- plac zabaw, 

- zadaszona wiata 

grillowa. 

Hotel Kasyno 33 pokoje - 1 sala – 80 miejsc brak brak 

Pałac Witaszyce 35 pokoi / 88 miejsc 

noclegowych 

- 1 sala pałac – 140 miejsc 

- namiot bankietowy (250 

miejsc), 

- Słupia 300 miejsc 

brak - Muzeum Napoleońskie 

- Muzeum Gwiezdnych 

Wojen, 

- quady, paintball, jazda 

konna, jazda bryczkami, 

zjazdy na linach, 

minigolf, turnieje 

strzeleckie, pokazy 

magii 

Hotel Rosana w Klęce 11 pokoi - Sala bankietowa – 100 

miejsc z wykorzystaniem 

lobby 120 miejsc 

brak - gabinet kosmetyczny, 

- sauna, 

- fitness club, 

Hotel Walcerek 13 pokoi - sala restauracyjna 50 osób 

- sala bankietowa 120 miejsc 

brak brak 

Hotel MCT Żerków 112 miejsc 

noclegowych 

- 5 sal max .250 miejsc brak - kompleks basenów 

odkrytych, 

- klub bilardowy, 

- kręgielnia, 

- strzelnica, 
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- lokalizacja w rejonie 

Mickiewiczowskiego 

Parku Narodowego 

 

ANALIZA KONKURENCJI W ZAKRESIE POZYSKIWANIA GRUP SPORTOWYCH 

W wyniku promocji po EURO 2012, region Wielkopolski stał się silnym ośrodkiem zgrupowań 

sportowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Rozbudowana infrastruktura obiektów 

koncentrujących się na pozyskiwaniu grup piłkarskich, siatkarskich i innych, pozwala nie tylko 

konkurować ze sobą, ale tworzyć możliwości organizacji meczów sparingowych grup sportowych 

zakwaterowanych w tym samym czasie w pobliskich hotelach. Możliwość organizacji sparingów jest dla 

grup sportowych jednym z głównych czynników wpływających na decyzję. Wielkopolska z wymienionymi 

poniżej obiektami pozwala konkurować każdemu z tych podmiotów na arenie międzynarodowej. Hotel 

Jarota o ten typ klientów konkurować będzie zarówno z obiektami trzy jak i czterogwiazdkowymi, 

zlokalizowanymi w województwie wielkopolskim i posiadającymi odpowiednią infrastrukturę noclegową, 

sportową i rekreacyjną, aby gościć profesjonalne grupy sportowe. 

Remes Sport, Opalenica **** 

43 pokoje 

7 sal konferencyjnych, max. 400 osób 

8 boisk w tym 1 do rugby  

Hotel Rodan Groclin **** 

32 pokoje 

3 sale, max. 100 osób 

4 boiska treningowe 

 

Hotel Olympic, Wronki *** 

32 pokoje 

4 sale konferencyjne, max. 150 osób 

Płyta główna, 2 boiska treningowe 

Hotel Olandia, Kwilcz 

60 pokoi 

1 sala, max. 330 osób 

Boisko wielofunkcyjne 

 

ANALIZA KONKURENCJI W ZAKRESIE POZYSKIWANIA GRUP KONFERENCYJNYCH 

W zakresie konkurencyjności o wydarzenia konferencyjne, Hotel Jarota porównywać się będzie 

do obiektów zlokalizowanych w województwie wielkopolskim, poza Poznaniem i posiadających 

porównywalną infrastrukturę noclegową i konferencyjną. W porównaniu uwzględniono jedynie obiekty 

trzygwiazdkowe. 

Hotel MCT, Żerków *** 

112 miejsc noclegowych w hotelu + 200 miejsc noclegowych w ośrodku 

5 sal konferencyjnych, max. 250 osób 

Hotel Szablewski, Środa Wielkopolska *** 

70 miejsc noclegowych 

4 sale konferencyjne, max. 250 osób 
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Hotel Sułkowski Conference Resort, Boszkowo *** 

159 miejsc noclegowych 

7 sal konferencyjnych, max. 290 osób 

Hotel Kosmowski, Września *** 

66 pokoi 5 sal konferencyjnych, max. 180 osób 

Hotel Borowianka, Ostrów Wielkopolski *** 

151 miejsc noclegowych (82 pokoje) 

6 sal konferencyjnych, max. 250 osób 

 

ANALIZA KONKURENCJI W ZAKRESIE POZYSKIWANIA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

Środowiskiem konkurencyjnym w odniesieniu do segmentu Klienci Indywidualni określamy 

obiekty tej samej kategorii, będące bezpośrednią konkurencją w Jarocinie oraz zlokalizowane w 

miejscowościach oddalonych maksymalnie do 50 km. Dodatkowo obiekty są alternatywnym do hotelu 

Jarota wyborem użytkowników portali internetowych takich jak Booking.com czy HRS. 

Hotel Stara Stajnia (Pleszew) 

32 pokoje + 2 sale konferencyjne 

atrakcje dodatkowe: Karczma, Stadnina, Jazda konna, Jeziora 

odległość od Jarocina – 20 km 

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne (Żerków) 

45 pokoi, Dodatkowy obiekt noclegowy (Pensjonat) 

atrakcje dodatkowe: sauna, biliard, kręgla, baseny na świeżym powietrzu, restauracja 

odległość od Jarocina – 15 km 

Hotel Kosmowski (Września) 

66 pokoi, 5 sal konferencyjnych z maksymalną pojemnością 465 osób 

atrakcje dodatkowe: baseny na świeżym powietrzu, sauna, ogródek, pub, kręgle, biliard 

odległość od Jarocina – 50 km 

Hotel Calisia (Kalisz) 

37 pokoje, 2 sale konferencyjne 

atrakcje: restauracja 

odległość od Jarocina – 50 km 

 

ANALIZA KONKURENCJI W ZAKRESIE POZYSKIWANIA KLIENTA OKOLICZNOŚCIOWEGO 

Główny udział w tym segmencie będzie miała społeczność lokalna, dlatego konkurencja została 

określona w oparciu o lokalizację obiektu, a także maksymalną pojemność sali od 300-500 osób. 

 

Lokalizacja Ilość 
pokoi 

Ilość miejsc 
noclegowych 

Sale 
konferencyjne 

Maksymalna 
pojemość sal 
(ilość osób) 

MCT Żerków 45 112 (dodatkowo 200 
miejsc noclegowych w 

pensjonacie) 

5 475 

Kosmowski  Września 66 140 5 465 
Pod Szyszkami Koźmin Wielkopolski 14 34 3+1 500 
Hotel 
Behapowiec 

Grodzisk 
Wielkopolski 

45 108 7 360 

Wąsowo Wąsowo 72 199 4 390 

 
Zestawione obiekty są nastawione na segment Imprezy okolicznościowe i pozycjonują się  

w Internecie pod frazą „wesela”, „imprezy okolicznościowe”. 
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Dużym zainteresowaniem cieszą się nowe miejsca, więc nowy Hotel Jarota ma duże szanse, aby 

zaznaczyć swój udział w tym zestawie konkurencji. Dodatkowo na korzyść hotelu będą miały wpływ 

lokalizacja (zacisze miasta, park) oraz teren rekreacyjny dookoła Hotelu. 

2.7 Plan budowy  

Planowany obiekt hotelowy tzw. hybryda - to obiekt wielofunkcyjny spełniający wymagania, 

kategorii hotelowej, funkcjonalnie przygotowany do realizacji usług noclegowych i gastronomicznych z 

możliwością organizacji szkoleń, konferencji, eventów, incentive, imprez okolicznościowych i szeroko 

pojętej rekreacji w formule outdoor oraz wellness, SPA, rehabilitacji i odnowy biologicznej.  

Nowo projektowany hotel został usytuowany w północno- centralnej części kompleksu 

sportowego na działkach nr 495/13 i 495/16. Teren przewidziany pod inwestycje ograniczony jest 

następującymi elementami:  

- od strony północnej granicą działki przy ul. Maratońskiej, 

- od strony południowej budynkiem istniejącego hotel Jarota (nowo projektowana część ma 

stanowić przedłużenie obecnego hotelu w układzie Północ – Południe), 

- od strony wschodniej według geodezyjnej granicy działki 495/14, 

- od strony zachodniej  przedłużenie ul. Waryńskiego oraz infrastruktura sportowa po drugiej 

stronie ulicy. 

Teren objęty inwestycją jest płaski zróżnicowanie wysokości nie przekracza 1,5 metra, posiada 

bezpośredni dostęp do ul. Maratońskiej wzdłuż północnej granicy działki oraz do ul. Waryńskiego, która 

obecnie dochodzi do istniejącego hotelu Jarota od strony południowej. Na działce znajduje się: 

trzygwiazdkowy hotel Jarota (2 kondygnacje), basen kryty, baseny zewnętrzne, korty tenisowe (do 

usunięcia), boisko do koszykówki (do usunięcia), boisko, stadion, aquapark.  

Inwestycja zakłada budowę jednobryłowego budynku hotelu wraz z salą multimedialną oraz 

zapleczem sanitarnym i gastronomicznym. Bryła powinna być ustawiona wzdłuż ul. Waryńskiego Północ-

Południe. Lekkie przegięcie osi istniejącego hotelu od nowo projektowanego i znowu sali multimedialnej 

jest celowe i ma spowodować skrócenie, pofalowanie fasady oraz odsunięcie nowo projektowanego 

budynku od istniejącego boiska, a tym samym zapewnienie drogi dwukierunkowej przed jego wejściem. 

Budynek winien składać się z części hotelowej z min. 100 pokojami w standardzie trzygwiazdkowym,  

w tym kilka apartamentów o podwyższonym standardzie, magazyn bielizny czystej i brudnej, winda i 

klatka schodowa dla gości, winda i klatka schodowa dla personelu (pozwalającą na przewóz wózka 

kelnerskiego wraz z obsługą), lobby wraz z recepcją w bezpośredniej bliskości z barem będzie pełnić 

funkcję wypoczynkową i stanowi centrum hotelu usytuowane tuż obok restauracji oraz węzła sanitarnego 

(WC damskie, WC męskie, WC dla niepełnosprawnych, kuchnia z pomieszczeniami pomocniczymi, WC 

personel, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia pomocnicze recepcji i baru, przechowalnia bagażu, 

komunikacja dla personelu łącząca kuchnię z salą multimedialną, sala multimedialna (wielofunkcyjna)  

z możliwością podziału na kilka mniejszych sal konferencyjnych, bezpośrednio przy sali będzie 

zlokalizowany magazyn podręczny oraz korytarz (hol sali) z przestrzenią techniczną. Rozbudowa hotelu 

zakłada instalacje wewnętrzne i przyłącza: instalacja c.o., instalacja c.w.u., instalacja wody zimnej, 

instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja wentylacji i klimatyzacji 

mechanicznej, instalacja elektryczna i teletechniczna, instalacja nagłośnienia i alarmowa, przyłącza 

istniejące w Hotelu trzygwiazdkowym. Planowany obiekt będzie miał dostęp dla niepełnosprawnych. 
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3. Informacje o finansowaniu 

Informacje na temat finansowania: 

Kwota finansowania: 29.500.000 PLN. 

Lp. Pozycja Wartość w PLN (netto) 

1. Budowa hotelu 23.250.000,00 

2. Wyposażenie hotelu 5.000.000,00 

3. Wyposażenie SPA i wellness 250.000,00 

4. Budowa kręgielni, salonu gier, baru i dyskoteki 500.000,00 

5. Wyposażenie kręgielni, salonu gier, baru i dyskoteki 500.000,00 

 RAZEM 29.500.000,00 

Zapotrzebowanie na środki: 

 rok 2016 – 10% wartości inwestycji netto, 

 rok 2017 – 30% wartości inwestycji netto, 

 rok 2018 – 60% wartości inwestycji netto, 

Forma finansowania: objęcie udziałów w Spółce, jak również warunków odkupu przez Spółkę tych 

udziałów (po okresie zainwestowania) w celu umorzenia. 

Okres spłaty: lata 2019 - 2033  

4. Sprawozdania finansowe Spółki 

Sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2014-2015 oraz pozostałe informacje finansowe,  

dostępne są do ściągnięcia pod linkiem: 

ftp://propoliscon.pl/ 

login: propolis_jarocin 

hasło: Jarocin2016 

 
 

 

ftp://propoliscon.pl/

