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I. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE_(w tym 8% VAT)
1. PŁYWALNIA KRYTA 25 m (4 tory); (w tym 8% VAT):
1.1. Wynajęcie pływalni przez grupy sportowe
1.2. Wynajęcie 1 toru przez szkoły, uczelnie, grupy sportowe
1.3. Wejście dla dzieci z grup szkolnych lub kolonijnych powyżej 10 osób
1.4. Po przekroczeniu 60 minut opłata za minutę
1.5. Nauka pływania dla szkół
 pływalnia + sala rok szkolny 2020/2021
 pływalnia + sala rok szkolny 2021/2022
1.6. WEJŚCIE INDYWIDULANE (dot. również posiadaczy kart lojalnościowych) W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
ROZLICZENIA TRANSAKCJI Z POWODU AWARII SYSTEMU LUB PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

220 zł/60 min.
65 zł/60 min.
8 zł/os./60 min.
15 gr/1 min.
12 zł/os./45 min.
16 zł / 45 min.
10 zł

2. PŁYWALNIA OLIMPIJSKA 50 m (10 torów) oraz ODKRYTA 25 m (3 tory); (w tym 8% VAT):
2.1. Wynajem pływalni 50 m i 25 m w celu organizacji imprez (zawody, itp.) przez grupy sportowe, szkoły,
uczelnie
2.2. Wynajem pływalni 50 m w celu organizacji imprez (zawody) przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie
2.3. Wynajem pływalni rekreacyjnej 25 m przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie
2.4. Wynajem 1 toru przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie – pływalnia 50 m
2.5. Wynajem 1 toru przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie – pływalnia 25 m
2.6. Wejście dla dzieci z grup szkolnych lub kolonijnych powyżej 10 osób
2.7. Po przekroczeniu 180 minut opłata za kolejne 60 min.

800 zł/60 min.
700 zł/60 min.
400 zł/60 min.
75 zł/60 min.
60 zł/60 min.
12 zł/os./180 min.
4 zł/60 min.

2.8. Pływalnia Olimpijska:


korzystanie z systemu video analizy treningu pływackiego

60 zł/ do 60 min



korzystanie z systemu video analizy treningu pływackiego

90 zł/ do 120 min

2.9. WEJŚCIE INDYWIDULANE (dot. również posiadaczy kart lojalnościowych) W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI
ROZLICZENIA TRANSAKCJI Z POWODU AWARII SYSTEMU LUB PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU

3. BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ (w tym 8% VAT):
3.1. Korzystanie z boiska do piłki plażowej

10 zł
25 zł / 60 min.

4. HALA SPORTOWA (w tym 8% VAT):
4.1. Korzystanie z hali sportowej przez polskie związki, kluby sportowe, szkoły, uczelnie
4.2. Korzystanie z hali sportowej wraz z nagłośnieniem przez polskie związki, kluby sportowe, szkoły,
uczelnie

75 zł/60 min.
90 zł/ 60 min.

5. SIŁOWNIA (w tym 8% VAT):
5.1. Korzystanie z siłowni – grupa do 5 osób
5.2. Wynajem siłowni na wyłączność

20 zł/60 min.
80 zł/60 min.

6. HALA TENISOWA (w tym 8% VAT):
6.1. Korzystanie z hali tenisowej
6.2. Korzystanie z hali tenisowej z nagłośnieniem
6.3. Korzystanie z jednego kortu na hali tenisowej
6.4. Korzystanie z hali tenisowej - zgrupowania i treningi nie związane z tenisem ziemnym (2 korty)
6.5. Korzystanie z 1 kortu przez grupy korzystające z noclegu i wyżywienia
6.6. Korzystanie z sali sportowej nr 14
6.7. Wypożyczenie 1 rakiety i 2 piłek tenisowych

230 zł/60 min.
250 zł/60 min.
55 zł/60 min.
130 zł/60 min.
45 zł/60 min.
40 zł/60 min.
10 zł/60 min.

7. KORTY ODKRYTE (w tym 8% VAT):
7.1. Korzystanie z jednego kortu ziemnego
7.2. Korzystanie z jednego kortu ziemnego przez grupy korzystające z noclegu i wyżywienia
7.3. Korzystanie z jednego kortu ziemnego wraz z oświetleniem przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie

25 zł/60 min.
20 zł/60 min.
35 zł/60 min.

8. SALA KONFERENCYJNO-SPORTOWA (szermiercza); (w tym 8% VAT):
8.1. Korzystanie z sali konferencyjno-sportowej (szermierczej) przez grupy sportowe, szkoły i uczelnie

60 zł -100 zł/60 min.

9. STRZELNICA (w tym 8% VAT):
9.1. Strzelnica pneumatyczna – 10 m (14 stanowisk):
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 wynajem jednego stanowiska przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie (z własnym sprzętem, )
 wynajem obiektu przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie (z własnym sprzętem)
 wynajem obiektu wraz z nagłośnieniem przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie (z własnym sprzętem)
9.2. Strzelnica plenerowa (strzelanie laserowe)
9.3. Strzelnica laserowa (dzieci, młodzież szkolna, studenci):
 wynajem obiektu przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie
 wynajem obiektu wraz z nagłośnieniem przez grupy sportowe, szkoły, uczelnie
 strzelanie z broni laserowej z instruktorem

10 zł/60 min.
50 zł/60 min.
75 zł/60 min.
5 zł/60 min./1
stanowisko
65 zł/60 min.
80 zł/60 min.
10 zł/1 os./20 min.

10. UJEŻDŻALNIA (w tym 8% VAT):
10.1. Korzystanie z ujeżdżalni krytej
10.2. Korzystanie z hipodromu
10.3. Korzystanie z rozprężalni
10.4. Korzystanie z hipodromu + rozprężalni
10.5. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z parkuru
10.6. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z rozprężalni
10.6.1. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z ujeżdżalni dużej
10.6.2. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z ujeżdżalni małej

50 zł-100 zł/60 min.
30 zł/60 min.
25 zł/60 min.
50 zł/ 60 min.
35 zł/60 min.
17 zł/60 min.
12 zł/60 min.
7 zł/60 min.

11. USŁUGI JEŹDZIECKIE (w tym 8%):
11.1. Jazda konna na lonży (grupy sportowe, szkoły, uczelnie)
11.2. Bryczka (6 – osobowa) – grupy sportowe, szkoły, uczelnie
11.3. Boks dla konia z wyżywieniem, ściółką i obsługą podczas zgrupowań
11.4. Stanowisko dla konia podczas zawodów sportowych (bez wyżywienia)
11.5. Wynajem jednego konia sportowego
11.6. Zajęcia jazdy konnej na koniu rekreacyjnym – trening rekreacyjno-sportowy (wynajem konia, obiektu,
trenera)

200 zł/60 min.
250 zł/60 min.
45 zł/doba
35 zł/doba
180 zł/ 60 min.
100 zł/45 min./os.

12. JASKINIA SOLNA (w tym 23% VAT):
12.1. Wejście

10 zł/os.

II. USŁUGI DLA PRZEDSZKOLI, GRUP SZKOLNYCH, UCZELNI (w tym 8% VAT):
1. Wycieczki szkolne:
1.1. Plac piknikowy (przygotowanie drewna, udostępnienie kijków do kiełbasek), pływalnia (5+8)
13 zł/os.
1.2. Plac piknikowy (przygotowanie drewna, udostępnienie kijków do kiełbasek), pływalnia, strzelnica (5+8+6)
19 zł/os.
1.3. Plac piknikowy (przygotowanie drewna, udostępnienie kijków do kiełbasek) pływalnia, strzelnica, lonża
25 zł/os.
(5+8+6+6)
1.4. Plac piknikowy (przygotowanie drewna, udostępnienie kijków do kiełbasek), pływalnia, strzelnica,
25 zł/os.
bryczka 5+8+6+6)
2. Udostępnienie placu na ognisko (przygotowanie, sprzątanie, drewno):
2.1. Udostępnienie placu dla grupy sportowej szkół, uczelni do 90 os. do godz. 15.00
250 zł / do 180 min.
2.2. Udostępnienie placu dla grupy sportowej szkół, uczelni powyżej 100 osób od godz. 15.00
350 zł/ do 180 min.
2.3. Udostępnienie namiotu (w tym ławo-stoły do 100 osób) dla grupy sportowej szkół, uczelni do godz. 15.00 100 zł / 180 min.
3. Pakiet zajęć sportowo-rekreacyjnych dla szkół (3 zajęcia do wyboru, czas pobytu do 180 min.)
30 zł / 1 os.
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III. CENNIK DLA ZGRUPOWAŃ (w tym 8% VAT):
1. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:
dla grup sportowych korzystających z pakietu usług WOSIR (nocleg, wyżywienie, obiekty sportowe) (w tym 8% VAT):
1.1. PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY (pływalnia do 2 godz. 5 os. / 1 tor, sala szermiercza do 3 godz.,
35 zł/osoba/dzień
strzelnica do 2 godz., siłownia bez ograniczeń )
1.2. WYNAJEM KONIA SPORTOWEGO
160 zł/60 min.
1.3. WYNAJEM KONIA REKREACYJNEGO
80 zł/60 min.
1.4. GRY ZESPOŁOWE (hala tenisowa - powierzchnia 2 kortów tenisowych)
95 zł/60 min.
1.5. GRY ZESPOŁOWE (hala sportowa)
75 zł/60 min.
1.6. TENIS STOŁOWY (hala sportowa) do 4 godz./dziennie + korzystanie z pływalni 1 x dziennie +
30 zł/os./dzień
siłownia bez ograniczeń)
1.7. SZERMIERKA (hala tenisowa do 7 godz./dziennie + korzystanie z pływalni 1 x dziennie + siłownia
30 zł/osoba/dzień
bez ograniczeń )
1.8. STRZELECTWO (strzelnica pneumatyczna 10 m do 4 godz./dziennie + korzystanie pływalni 1 x
25 zł/osoba/dzień
dziennie + siłownia bez ograniczeń)
1.9. SPORTY WALKI: zapasy, karate, judo, sumo, taekwondo
1.10. BADMINTON

Ceny do ustalenia (w
zależności od ilości mat)
Ceny do ustalenia (w
zależności od ilości boisk)

GRUPY SPORTOWE - USŁUGI NOCLEGOWE:
1. BAZA NOCLEGOWA (w tym 8% VAT):
Dzieci do 4 roku życia korzystają z bazy noclegowej bezpłatnie (dotyczy: nie korzystania z dodatkowego łóżka)
1.1. SPORTOWIEC - GRUPY SPORTOWE: LISTOPAD-MARZEC - cena podstawowa za dobę bez śniadania

1 osobowy z łazienką
90 zł
2 osobowy z łazienką
120 zł
3 pok. 1-os., 9 pok. 2-os. i 12 pok. 3-os.
3 osobowy z łazienką
150 zł
(57 miejsc)
1.2. SPORTOWIEC - GRUPY SPORTOWE: KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK- cena podstawowa za dobę bez śniadania
1 osobowy z łazienką
95 zł
2 osobowy z łazienką
130 zł
3 pok. 1-os., 9 pok. 2-os. i 12 pok. 3-os.
3 osobowy z łazienką
165 zł
(57 miejsc)
1.3. OLIMPIJCZYK - GRUPY SPORTOWE: LISTOPAD-MARZEC - cena podstawowa za dobę bez śniadania
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem przez 1
osobę
100 zł
10 pok. 2-os. i 16 pok. 3-os.
pokój 2 osobowy
130 zł
(68 miejsc)
pokój 3 osobowy
180 zł
dostawka
35 zł
1.4. OLIMPIJCZYK - GRUPY SPORTOWE: KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK - cena podstawowa za dobę bez śniadania
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem przez 1
osobę
110 zł
10 pok. 2-os. i 16 pok. 3-os.
pokój 2 osobowy
140 zł
(68 miejsc)
pokój 3 osobowy
195 zł
dostawka
40 zł
1.5. DOMKI - GRUPY SPORTOWE: STYCZEŃ-GRUDZIEŃ - cena podstawowa za dobę bez śniadania

pokój 1 osobowy
55 zł
DOMKI: A,B,C,E - 4 x 2 os., 2 x 4 os. (po 16 miejsc)
pokój 2 osobowy
90 zł
DOMEK: D - 1 x 1 os., 3 x 2 os., 2 x 3 os. (14 miejsc)
pokój 3 osobowy
135 zł
DOMEK: F,G – 4 x 2os., 2 x 3 os. (po 14 miejsc)
pokój 4 osobowy
180 zł
ŁĄCZNIE 106 MIEJSC
1.6. PACELTÓWKA- GRUPY SPORTOWE: LISTOPAD-MARZEC - cena podstawowa za dobę bez śniadania
Apartament – pokój nr 1 (apartament dla 2
230 zł
Pokój 2-os., łazienka, sauna, aneks kuchenny
os.)
Każda dodatkowa osoba
50 zł
Pokój 2 os. nr 2 lub 3 – 1 osobowy
90 zł
jako 1 osobowy / 1 dobę
Pokój 2 os. nr 2 lub 3
120 zł
1.7. PACELTÓWKA- GRUPY SPORTOWE: KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK - cena podstawowa za dobę bez śniadania
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Apartament – pokój nr 1 1 (apartament dla 2
os.)
Każda dodatkowa osoba
Pokój 2 os. nr 2 lub 3 – 1 osobowy
Pokój 2 os. nr 2 lub 3

250 zł

Pokój, łazienka, sauna, aneks kuchenny

50 zł
100 zł
130 zł

jako 1 osobowy / 1 dobę

V. CENNIK DLA KADR WOJEWÓDZKICH I KLUBÓW SPORTOWYCH Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. BAZA NOCLEGOWA_(w tym 8% VAT):
Lp.
Nazwa obiektu
1.1 „SPORTOWIEC” / OLIMPIJCZYK - pokój 1osobowy /1 dobę

Cena
85 zł

1.2

50 zł

1.3

„SPORTOWIEC”/OLIMPIJCZYK - jedno
miejsce w pokoju 2 osobowym / 1 dobę
„OLIMPIJCZYK” – dostawka / 1 dobę

Wykaz pokoi
„SPORTOWIEC”
3 pok. 1-os., 9 pok. 2-os. i 12 pok. 3-os.
„OLIMPIJCZYK”
10 pok. 2-os., 16 pok. 3-os.

45 zł

1.5. DOMKI: STYCZEŃ-GRUDZIEŃ - cena podstawowa za dobę bez śniadania
pokój 1 osobowy
pokój 2 osobowy
pokój 3 osobowy
pokój 4 osobowy

65 zł
110 zł
150 zł
200 zł

DOMKI: A,B,C,E - 4 x 2 os., 2 x 4 os. (po 16 miejsc)
DOMEK: D - 1 x 1 os., 3 x 2 os., 2 x 3 os. (14 miejsc)
DOMEK: F,G – 4 x 2os., 2 x 3 os. (po 14 miejsc)
ŁĄCZNIE 106 MIEJSC

VI. USŁUGI GASTRONOMICZNE (w tym 8% VAT) – załącznik nr 3
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