Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2020
Dyrektora WOSiR w Drzonkowie

ZATWIERDZAM

……..……………………………
Bogusław Sułkowski
Dyrektor
WOSiR w Drzonkowie

CENNIK OPŁAT DLA KLIENTÓW

INDYWIDUALNYCH i GRUPOWYCH NA ROK 2021
Z TYTUŁU
KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI IMIENIA ZBIGNIEWA MAJEWSKIEGO W DRZONKOWIE.
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I. OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
1. PŁYWALNIA KRYTA 25 m (4 tory); (w tym 8% VAT):
1.1. Wejście indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, studentów, senior (emeryt)
1.1.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut
1.2. Wejście indywidualne dla osoby dorosłej
1.2.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut
1.3. Karnety dla osoby dorosłej:
 8 wejść (czas pobytu na pływalni do 60 min.)
 12 wejść (pobytu na pływalni do 60 min.)
 20 wejść (czas pobytu na pływalni do 60 min.)
Ważność karnetów - 2 m-ce od daty pierwszego wejścia.
1.4. Wejście indywidualne dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I stopień)
1.5. Wejście indywidualne dla opiekuna osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I stopień)
1.6. Wejście indywidualne dla osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (II, III
stopień)
1.6.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut dla klientów z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (II stopień) i lekkim stopniem niepełnosprawności (III stopień)
1.7. Wynajem pływalni (4 tory)
1.8. Wynajem 1 toru
1.9. Grupowa nauka pływania dla dzieci i młodzieży do lat 18
 wejście indywidualne (czas trwania zajęć 45 minut, czas pobytu na pływalni 60 min.)
1.9.1. Grupowa nauka pływania dla dorosłych powyżej 18 lat
 wejście indywidualne (czas trwania zajęć 45 minut, czas pobytu na pływalni 60 min.)
1.10. Pieluchy dla dzieci do pływania (jednorazowe) (w tym 23% VAT)
1.11. Wejście indywidualne dla dzieci do 4 roku życia
1.12. Zgubienie lub zniszczenie transpondera (w tym 23% VAT)
1.13. WEJŚCIE INDYWIDULANE (dot. również posiadaczy kart lojalnościowych) W PRZYPADKU BRAKU
MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIA TRANSAKCJI Z POWODU AWARII SYSTEMU LUB PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU

Uwaga: Przygotowanie obiektu pod imprezę dedykowaną
1.14. Wejście indywidualne dla Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami
Państwa – w niedziele
1.14.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut dla Weteranów i Weteranów Poszkodowanych
Działań Poza Granicami Państwa – w niedziele

9 zł/60 min.
0,15 zł/1 min.
11 zł/60 min.
0,18 zł/1 min.
80 zł
108 zł
150 zł
WSTĘP WOLNY
WSTĘP WOLNY
8 zł/60 min.
0,13 zł/1 min.
300 zł/60 min.
80 zł/60 min.
20 zł
25 zł
4 zł/szt.
WSTĘP WOLNY
50 zł/szt.
10 zł
cena do ustalana
indywidualnie.
WSTĘP WOLNY / 60
MIN.
0,18 zł/1 min.

2. PŁYWALNIA OLIMPIJSKA 50 m (10 torów); (w tym 8% VAT)
Cennik obowiązujący w okresie niedostępności pływalni rekreacyjnej:
2.1. Wejście indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, studentów, rencistów i emerytów

9 zł/60 min.

2.1.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut

0,15 zł/1 min.

2.2. Wejście indywidualne dla osoby dorosłej

11 zł/60 min.

2.2.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut

0,18 zł/1 min.

2.3. Wejście indywidualne dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I stopień)

WSTĘP WOLNY

2.4. Wejście indywidualne dla opiekuna ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I stopień)

WSTĘP WOLNY

2.5. Wejście indywidualne dla osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (II, III
stopień)
2.5.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut dla klientów z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (II stopień) i lekkim stopniem niepełnosprawności (III stopień)

8 zł/60 min.
0,13 zł/1 min.

2.6. Wejście indywidualne dla dzieci do 4 roku życia

WSTĘP WOLNY

2.7. Wynajem pływalni olimpijskiej 50 m (10 torów)

800 zł/60 min.
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2.8. Wynajem 1 toru – pływalnia olimpijska 50 m
2.9. Pieluchy dla dzieci do pływania (jednorazowe)

100 zł/60 min.
4 zł/szt.

2.10. Grupowa nauka pływania dla dzieci i młodzieży do lat 18


wejście indywidualne (czas trwania zajęć 45 minut, czas pobytu na pływalni 60 min.)

20 zł

2.10.1. Grupowa nauka pływania dla dorosłych (ważność karnetu 1 miesiąc)


wejście indywidualne (czas trwania zajęć 45 minut, czas pobytu na pływalni 60 min.)

2.11. Zgubienie lub zniszczenie transpondera (w tym 23% VAT)

25 zł/os./60 min.
50 zł/szt.

2.12. Karnety dla osoby dorosłej (karnet należy wykorzystać do czasu otwarcia pływalni rekreacyjnej):


8 wejść (czas pobytu na pływalni do 60 min.)

80 zł



12 wejść (pobytu na pływalni do 60 min.)

108 zł



20 wejść (czas pobytu na pływalni do 60 min.)

150 zł

2.13. Wejście indywidualne dla Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami
Państwa
2.13.1. Naliczanie minutowe po przekroczeniu 60 minut dla Weteranów i Weteranów Poszkodowanych
Działań Poza Granicami Państwa

WSTĘP WOLNY / 60
MIN.
0,18 zł/1 min.

Ważność karnetów - 2 m-ce od daty pierwszego wejścia.

W trakcie otwarcia kompleksu pływalni rekreacyjnych nie prowadzimy sprzedaży karnetów.
3. Boiska do siatkówki plażowej (2 boiska)
3.1. Wynajem boiska do piłki plażowej
3.2. Wynajem boiska do piłki plażowej dla klientów pływalni (bez piłki)
4. PŁYWALNIA OLIMPIJSKA 50 m (10 torów) oraz REKREACYJNA 25 m (3 tory); (w

30 zł/60 min.
bezpłatnie

tym 8% VAT):
4.1. Wejście indywidualne dzieci do 4 roku życia
4.2. Wejście indywidualne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do 18 roku życia, studentów,
rencistów i emerytów (poniedziałek-niedziela)
4.2.1. Po przekroczeniu 180 minut opłata za kolejne 60 min.
4.3. Wejście indywidualne w 60 minutowych blokach czasowych (poniedziałek-niedziela)
4.3.1. Po przekroczeniu 60 minut opłata za kolejne 60 min.
4.4. Wejście indywidualne dla osoby dorosłej
4.4.1. Po przekroczeniu 180 minut opłata za kolejne 60 min.
4.5. Wejście indywidualne dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I stopień)
4.6. Wejście indywidualne dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (II stopień) i lekkim
stopniem niepełnosprawności (III stopień)
4.6.1. Po przekroczeniu 180 minut opłata za kolejne 60 min.
4.6.2. Wejście indywidualne dla osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (II, III
stopień)– w przypadku braku możliwości rozliczenia transakcji z powodu awarii systemu lub przerwy w
dostawie prądu
4.7. Wejście indywidualne dla opiekuna osoby z I stopniem niepełnosprawności
4.8. Wynajem kompleksu pływalni (25 m + 50 m)
4.9. Wynajem pływalni 50 m (10 torów)
4.10. Wynajem pływalni 25 m
4.11. Wynajem 1 toru – pływalnia 50 m
4.12. Wynajem 1 toru – pływalnia rekreacyjna
4.13. Wynajem leżaka
4.14. WEJŚCIE INDYWIDULANE (dot. również posiadaczy kart lojalnościowych) W PRZYPADKU
BRAKU MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIA TRANSAKCJI Z POWODU AWARII SYSTEMU LUB PRZERWY
W DOSTAWIE PRĄDU

WSTĘP WOLNY
16 zł/180 min.
5 zł/60 min.
11 zł/60 min.
6 zł/60 min.
18 zł/180 min.
6 zł/60 min.
WSTĘP WOLNY
10 zł/180 min.
3 zł/60 min.
8 zł
WSTĘP WOLNY
1 000 zł/60 min.
800 zł/60 min.
500 zł/60 min.
100 zł/60 min.
85 zł/60 min.
15 zł/180 min.
10 zł
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4.15. Wynajem boiska do piłki plażowej
4.16. Wynajem boiska do piłki plażowej dla klientów pływalni (bez piłki)
4.17. Wejście indywidualne dla Weteranów i Weteranów Poszkodowanych Działań Poza Granicami
Państwa
4.17.1. Po przekroczeniu 180 minut opłata za kolejne 60 min. dla Weteranów i Weteranów
Poszkodowanych Działań Poza Granicami Państwa

30 zł/60 min.
bezpłatnie
WSTĘP WOLNY /
180 MIN.
6 zł/60 min.

5. JASKINIA SOLNA (w tym 23% VAT):
5.1. Wejście dla dzieci do 4 roku życia
5.2. Wejście jednorazowe - seans dla osoby dorosłej
5.3. Wejście jednorazowe - seans dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, rencistów i emerytów
5.4. Wynajem jaskini solnej na wyłączność

bezpłatnie
15 zł/45 min.
10 zł/45 min.
80 zł/ 45 min.

6. HALA SPORTOWA (w tym 8% VAT):
6.1. Korzystanie z hali sportowej
6.2. Korzystanie z hali sportowej wraz z nagłośnieniem
6.3. Rezerwacja hali sportowej do 12 godzin na dobę - TARGI, WYSTAWY, KONCERTY,
KONFERENCJE, FESTYNY, STUDNIÓWKI, BALE i inne (w tym 23% VAT):
6.4. Rezerwacja hali sportowej powyżej 12 godzin na dobę - TARGI, WYSTAWY, KONCERTY,
KONFERENCJE, FESTYNY, STUDNIÓWKI, BALE i inne (w tym 23% VAT):
6.5. Korzystanie z 1 stołu tenisowego
Uwaga: Przygotowanie obiektu pod imprezę dedykowaną - cena ustalana indywidualnie.

95 zł/60 min.
110 zł/ 60 min.
2 400 zł
2 600 zł
20 zł//60 min.

7. SIŁOWNIA (w tym 8% VAT):
7.1. Wejście indywidualne dla osoby dorosłej
7.2. Karnety
 12 wejść
7.3. Wynajem siłowni na wyłączność (obowiązuje wcześniejsza rezerwacja min. 48h wcześniej)
7.4. Wejście indywidualne od poniedziałku do piątku dla Weteranów i Weteranów Poszkodowanych
Działań Poza Granicami Państwa
Ważność karnetów - 2 m-ce od daty pierwszego wejścia.

10 zł/60 min.
96 zł
120 zł/60 min.
WSTĘP WOLNY / 60
MIN.

4. 8. HALA TENISOWA
8.1. Korzystanie z 1 kortu na hali tenisowej:
wejście jednorazowe indywidualne do godziny 15.00
wejście jednorazowe indywidualne po godzinie 15.00
8.1.1. Karnety dla osób indywidualnych (bez rezerwacji długoterminowej) do godz. 15:00
 4 wejścia
 8 wejść
 12 wejść
8.1.2. Karnety dla osób indywidualnych (bez rezerwacji długoterminowej) po godz. 15:00
 4 wejścia
 8 wejść
 12 wejść
Ważność karnetów - 2 m-ce od daty pierwszego wejścia.
8.2. Indywidualna nauka gry w tenisa ziemnego z instruktorem WOSiR
8.3. Korzystanie z hali tenisowej
8.4. Korzystanie z hali tenisowej z nagłośnieniem
Uwaga: Przygotowanie obiektu pod imprezę dedykowaną (w tym wyklejanie boisk) - cena ustalana
indywidualnie.
8.5. Korzystanie z 1 boiska do piłki siatkowej, koszykówki (2 korty)

45 zł/60 min.
65 zł/60 min.
156 zł
280 zł
384 zł
224 zł
392 zł
540 zł
90 zł/60 min.
310 zł/ 60 min.
330/ 60 min.

150 zł/60 min.

HALA TENISOWA (w tym 8% VAT)_(TARGI, WYSTAWY, KONCERTY, KONFERENCJE,
FESTYNY, STUDNIÓWKI, BALE i inne w tym 23% VAT):
8.6. Rezerwacja hali tenisowej do 12 godzin na dobę - TARGI, WYSTAWY, KONCERTY,
KONFERENCJE, FESTYNY, STUDNIÓWKI (w tym 23% VAT):
8.7. Rezerwacja hali tenisowej powyżej 12 godzin na dobę - TARGI, WYSTAWY, KONCERTY,
KONFERENCJE, FESTYNY, STUDNIÓWKI (w tym 23% VAT)
8.8. Wynajem salki gimnastycznej do 15 osób – salka nr 14

3 600 zł
4 200 zł
40 zł/60 min.
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8.9. Wypożyczenie 1 rakiety i 2 piłek tenisowych

20 zł/60 min.

9. KORTY ODKRYTE (w tym 8% VAT):
9.1. Korzystanie z jednego kortu ziemnego do godz. 15.00
9.2. Korzystanie z jednego kortu ziemnego po godz. 15.00
9.3. Korzystanie z jednego kortu ziemnego z oświetleniem

30 zł/60 min.
35 zł/60 min.
40 zł/60 min.

10. SALA KONFERENCYJNO-SPORTOWA (w tym 8% VAT):
10.1. Korzystanie z sali konferencyjno-sportowej (szermierczej) - realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
10.2. Wynajem sali konferencyjno-sportowej (do 100 osób) z wyposażeniem i sprzętem multimedialnym
(w tym 23% VAT)
10.3. Wynajem sali konferencyjno-sportowej (do 200 osób) z wyposażeniem i sprzętem multimedialnym
(w tym 23% VAT)

80 zł - 120 zł/60 min.
200 zł/60 min.
300 zł/60 min.

11. SALKI KONFERENCYJNE (23% VAT):
11.1. Wynajem sali konferencyjnej do 30 osób - z możliwością wyposażenia multimedialnego
11.2. Korzystanie ze stołu bilardowego

60 zł -70 zł/60 min.
20 zł/ 60 min.

12. STRZELNICE (w tym 8% VAT):
12.1. Strzelnica pneumatyczna – 10 m (14 stanowisk):
 wynajem 1 stanowiska (z własnym sprzętem, tarczami i śrutem)
12.1.1. Wynajem obiektu (z własnym sprzętem, tarczami i śrutem)
12.1.2. Wynajem obiektu wraz z nagłośnieniem (z własnym sprzętem, tarczami i śrutem)
12.2. Strzelnica laserowa (15 stanowisk):
 wynajem obiektu
 wynajem obiektu wraz z nagłośnieniem
 indywidualnie (jedno stanowisko, w tym: obiekt, broń, instruktor)
 wynajem stanowiska z własną bronią laserową i instruktorem / trenerem)
12.3. Strzelnica plenerowa:
 Wynajem strzelnicy plenerowej na pikniki i imprezy rekreacyjne (w tym 23% VAT)

15 zł/60 min.
130 zł/60 min.
145 zł/ 60 min.
140 zł/60 min.
155 zł/60 min.
20 zł/1 os./20 min.
10 zł/ miejsce/ 60 min.
500 zł/60 min.

13. OBIEKTY JEŹDZIECKIE (ujeżdżalnie, hipodrom, rozprężalnia) (w tym 8% VAT):
13.1. Korzystanie z ujeżdżalni krytej na wyłączność
13.1.1. Korzystanie z ujeżdżalni krytej - odpłatność za 1 konia
13.1.2. Korzystanie z ujeżdżalni krytej do 12 godzin
13.2. Korzystanie z hipodromu (jeden koń)
13.3. Korzystanie z rozprężalni (jeden koń)
13.4. Korzystanie z hipodromu na wyłączność (do 5 koni, każdy dodatkowy koń opłata wg ppkt 13.2,
13.3)
13.5. Korzystanie z rozprężalni na wyłączność (do 5 koni, każdy dodatkowy koń opłata wg ppkt 13.2,
13.3)
13.6. Korzystanie z hipodromu + rozprężalni na wyłączność
13.7. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z hipodromu
13.8. Zużycie energii elektrycznej podczas korzystania z rozprężalni
13.9. Korzystanie z pomieszczenia socjalnego (siodlarnia) w stajni ( 2-3 os.) – dotyczy klientów, którzy
nie opłacają boksów
13.10. Korzystanie z pomieszczenia socjalnego (siodlarnia) w stajni na wyłączność – dotyczy klientów,
którzy nie opłacają boksów
14. USŁUGI JEŹDZIECKIE (w tym 8% VAT):
14.1. Jazda konna - lekcja z instruktorem – rekreacja (45 min. lekcja, 15 min. przygotowanie konia)
14.2. Jazda konna karnet - lekcja (45 min. lekcja, 15 min. przygotowanie konia) z instruktorem - rekreacja:
 4 wejścia
 8 wejść
 12 wejść
Ważność karnetów - 2 m-ce od daty pierwszego wejścia.
14.3. Jazda konna na lonży z instruktorem (grupa zorganizowana, firmy)

Od 80 zł do 150 /60
min.
Od 25 zł do 35 zł/60
min.
Od 800 zł do 1 500
/12 godz.
35 zł/60 min.
30 zł/60 min.
150 zł/60 min.
130 zł/60 min.
250 zł/60 min.
35 zł/60 min.
17 zł/60 min.
30 zł /1 os. / mc.
80 zł/1 os./ mc.
50 zł/60 min.
180 zł
340 zł
480 zł
200 zł/60 min.
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14.4. Przejażdżka na kucu pod opieką instruktora
14.5. Bryczka (6-osobowa) - grupy zorganizowane, firmy, klienci indywidualni
14.6. Boks dla konia z wyżywieniem(2 x siano, 3 x owies/doba), ściółką i obsługą, w tym obiekty
jeździeckie - 1 m-c
14.7. Boks dla konia z wyżywieniem (2 x siano, 3 x owies/doba), ściółką i obsługą, w tym obiekty
jeździeckie – poniżej 1 m-ca
14.8. Boks dla konia bez wyżywienia, bez obsługi, w tym obiekty jeździeckie – DOTYCZY ZKS, LZJ lub
organizatorów zawodów jeździeckich
14.9. Korzystanie z urządzenia treningowego – jednorazowe wykorzystanie (w przypadku korzystania z
urządzenia treningowego przez 2 konie lub więcej w okresie rozliczeniowym, naliczony będzie 20%
rabat)
14.10. Korzystanie z myjki dla koni mieści się w cenie usług jeździeckich
14.11. Cena boksu dla konia w trakcie imprez – obowiązuje cennik organizatora zawodów
14.12. POWOZY KONNE (w tym 23% VAT):
14.13. Wynajem bryczki do 4 godzin
14.14. Każda następna godzina

20 zł/10 min.
250 zł/60 min.
950 zł /1 koń
45 zł/doba
35 zł/doba
8 zł/60 min./1 konia

1500 zł/ 800 zł
100 zł

15. POLE KARAWANINGOWE (w tym 23% VAT):
15.1. Rozłożenie namiotu
15.2. Postawienie przyczepy lub samochodu osobowego z przyczepą lub Campingu „Mobil”
15.3. Postawienie motocykla/quada
15.4. Pobyt 1 osoby (dzieci do 4 roku życia – bezpłatnie)
15.5. Postawienie koniowozów podczas zawodów jeździeckich z możliwością podłączenia elektrycznego
15.6. Podłączenie wraz ze zużyciem energii elektrycznej ( 240 V) do 8 A

10 zł/doba
25 zł / doba
8 zł/doba
15 zł / doba
130 zł/ doba
12 zł za pojazd/doba

16. PLAC REKREACYJNY i PIKNIKOWY (w tym 23% VAT):
16.1. Wynajem placu piknikowego na ognisko (przygotowanie, sprzątanie, stoły, siedziska,
przygotowanie drewna (1 porcja), kije do kiełbasek) do 90 osób (bez cateringu WOSiR)
16.2. Wynajem placu piknikowego na ognisko (przygotowanie, sprzątanie, stoły, siedziska,
przygotowanie drewna (1 porcja), kije do kiełbasek) powyżej 100 osób (bez cateringu WOSiR)
16.3. Wynajem namiotu na wyłączność
16.4. Wynajem placu rekreacyjnego pod imprezy komercyjne z możliwością podłączenia mediów
16.5. Dodatkowe drewno na ognisko (porcja )

300 zł/1 imprezę do 4
godz.
500 zł/1 imprezę do 4
godz.
300 zł/1 imprezę do 4
godz.
1600 zł/dzień
70 zł / 1 porcję

II. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
1. ORGANIZACJA IMPREZY PN. „URODZINY NA SPORTOWO” (w tym 23% VAT):
Dwie godzinny zabawy na sali konferencyjno-sportowej lub placu piknikowy wraz z przygotowaniem
drewna:
Animator – prowadzenie gier i zabaw – zapewnienie nagłośnienia, konferansjerka.
Wynajem sali lub placu piknikowego wraz z przygotowaniem drewna i kijami do pieczenia kiełbasek.
Każda dodatkowa osoba – 15 zł
Każda dodatkowa godzina – 100 zł brutto
1.1. Basen (w tym VAT 8%)
1.2. Strzelnica (10 strzałów) (w tym VAT 8%)
1.3. Jazda konna na lonży lub przejażdżki bryczką (w tym VAT 8%)
1.4. Jaskinia solna
2. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH (w tym 23% VAT):
2.1. Ławy i stoły biesiadne (2 ławy + 1 stół) - komplet
2.2. Wypożyczenie krzesła
2.3. Wypożyczenie stołu
Wypożyczenie perkolatora
2.4. Opłata za media
2.5. Opłata za personel szatniarski
2.6. Korzystanie z usług osoby sprzątającej
2.7. Wykładzina dywanowa zabezpieczająca nawierzchnię hali – wraz z rozłożeniem

400 zł brutto / 2
godziny zabawy – do
15 os.

8 zł/osoba
10 zł/osoba
10 zł/osoba
10 zł/osoba
15 zł/doba
4 zł/1 szt./doba
8 zł/1 szt./doba
30 zł / do 4 godz.
wg zużycia
35 zł/60 min./os.
35 zł/60 min.
5 zł/m2/impreza
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2.8. Wykładzina dywanowa zabezpieczająca nawierzchnię sali konferencyjno-sportowej – wraz z
rozłożeniem
2.9. Dekoracje roślinne i świetlne
2.10. Parkiet 24 m x 14 m (336 m2) (wynajem wraz z rozłożeniem parkietu w obiektach na terenie
Ośrodka)
2.11. Zabudowa wystawowo-szatniowa (3m x 3m) wraz z montażem
2.12. Wynajem parkingu głównego na wyłączność
2.13. Opłata za stanowiska zewnętrzne o wymiarach do 5m2 + koszty energii
2.14. Wynajem barierek ochronnych
2.15. Muzyka mechaniczna lub multimedia wraz z obsługą
2.16. Muzyka mechaniczna z profesjonalnym DJ’em
2.17. Opłata ZAiKS
2.18. Wyznaczenie i oznakowanie trasy - bieg/nordic walking/MTB do 5 km
2.19. Opłata za personel szatniarski
2.20. Korzystanie z usług osoby sprzątającej

600 zł/impreza
150 zł/impreza
3 500 zł
cena do ustalenia
800 zł/ doba
250 zł/ 1 dzień
10 zł /1 szt. /1 dzień
100 zł/ 60 min.
250 zł/60 min.
cena do ustalenia
800 zł
35 zł/60 min./os.
35 zł/60 min.

2.21. Animator

150 zł/ 60 min.

2.22. Instruktor sportu (instruktorzy różnych dyscyplin sportowych współpracujący z WOSiR Drzonków)

70 zł / 45 min.

2.23. Obsługa fotograficzna

100 zł/ 60 min.

2.24. Korzystanie z usług konserwatora

35 zł/60 min.

2.25. Korzystanie z usług elektryka

50 zł/60 min.

2.26. Korzystanie z usług informatyka

150 zł/60 min.

2.27. Montaż i demontaż rusztowania (jednorazowy montaż i demontaż)

400 zł

2.28. Ratownik medyczny współpracujący z WOSiR

50 zł/60 min.

2.29. Usługa medyczna (karetka z wyposażeniem + 1 ratownik medyczny + kierowca)

180 zł/60 min.

2.30. Możliwość organizacji dodatkowych usług np.:
 dmuchańce,
 zajęcia plastyczne/ zajęcia z chustą,
 kule sferyczne,
 zajęcia taneczne,
 piłkarzyki,
 łuki,
 gokarty,
 strefa mistrza sportu,
 malowanie buziek,
 animacje,
 zabiegi w gabinecie kosmetycznym i odnowy biologicznej,
 bańki mydlane,
 dyskoteka,
 puchary i medale za konkurencje,
2.31. Wykonanie zaproszeń
2.32. Wykonanie dyplomów

Wyceniane
indywidualnie
w zależności od
rodzaju imprezy

1,50 zł/szt.
1,50 zł/szt.

UWAGA!
Imprezy o charakterze komercyjnym są wyceniane indywidualnie pod potrzeby organizatora
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III. ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE (w tym 23 % VAT):
USŁUGA
1. Fitness w wodzie
2. Fitness na sali
Ważność karnetów (poz. 1-2) - 2 m-ce od daty pierwszego wejścia.

WEJŚCIE
JEDNORAZOWE
22 zł
20 zł

KARNET
8 WEJŚĆ
160 zł
144 zł

KARNET
12 WEJŚĆ
200 zł
180 zł

IV. USŁUGI NOCLEGOWE (w tym 8% VAT):
1. NOCLEGI:
Dzieci do 4 roku życia korzystają z bazy noclegowej bezpłatnie (dotyczy: nie korzystania z dodatkowego łóżka)

1.1. SPORTOWIEC: LISTOPAD – MARZEC - cena podstawowa za dobę bez śniadania
1 osobowy z łazienką
2 osobowy z łazienką
3 osobowy z łazienką

105 zł
150 zł
180 zł

3 pok. 1-os., 9 pok. 2-os. i 12 pok. 3-os.
(57 miejsc)

1.2. SPORTOWIEC: KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK - cena podstawowa za dobę bez śniadania
1 osobowy z łazienką
2 osobowy z łazienką
3 osobowy z łazienką

115 zł
160 zł
195 zł

3 pok. 1-os., 9 pok. 2-os. i 12 pok. 3-os.
(57 miejsc)

1.3. OLIMPIJCZYK: LISTOPAD – MARZEC - cena podstawowa za dobę bez śniadania
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem przez 1 osobę
pokój 2 osobowy
pokój 3 osobowy
dostawka

125 zł
160 zł
210 zł
45 zł

Wykaz pokoi: 10 pok. 2-os. i 16 pok. 3-os.
(68 miejsc)

1.4. OLIMPIJCZYK: KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK - cena podstawowa za dobę bez śniadania
pokój 2 osobowy z wykorzystaniem przez 1 osobę
pokój 2 osobowy
pokój 3 osobowy
dostawka

135 zł
170 zł
225 zł
45 zł

Wykaz pokoi: 10 pok. 2-os. i 16 pok. 3-os.
(68 miejsc)

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

1.6. PACELTÓWKA: LISTOPAD – MARZEC - cena podstawowa za dobę bez śniadania
Apartament – pokój nr 1 (apartament dla 2
260 zł
os.)
Pokój 2-os., łazienka, sauna, aneks kuchenny
Każda dodatkowa osoba
50 zł
100 zł
jako 1 osobowy / 1 dobę
Pokój 2 os. nr 2 lub 3 – 1 osobowy
140 zł
Pokój 2 osobowy
Pokój 2 os. nr 2 lub 3
1.7. PACELTÓWKA: KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK - cena podstawowa za dobę bez śniadania
Apartament – pokój nr 1 (apartament dla 2
280 zł
Pokój, łazienka, sauna, aneks kuchenny
os.)
Każda dodatkowa osoba
50 zł
110 zł
jako 1 osobowy / 1 dobę
Pokój 2 os. nr 2 lub 3 – 1 osobowy
150 zł
Pokój 2 os. nr 2 lub 3
Dla noclegu podczas całego pobytu wejście na pływalnie / siłownia raz dziennie gratis – klient otrzymuje wejściówkę jednorazową w COK

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Dorobienie klucza do pokoju
Zniszczenie lub zagubienie ręcznika
Zniszczenie lub zagubienie koca
Zgubienie / zniszczenie poduszki
Zgubienie / zniszczenie pościeli
Zniszczenie wyposażenia bazy noclegowej oraz sportowo-rekreacyjnej

50 zł/szt.
50 zł /szt.
100 zł/szt.
60 zł / sztukę
150 zł / sztukę
Wg obowiązujących cen na rynku
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V. POZOSTAŁE (w tym VAT 23%)
1. Wydanie duplikatu karty stałego klienta WOSiR
2. Zgubienie karty żywieniowej
3. Karnet wjazdowy / parkingowy (dotyczy klientów, w tym rodziców dzieci /zawodników, którzy
systematycznie korzystają z zajęć sportowo-rekreacyjnych i mają wykupione karnety)
4. Korzystanie z usług parkingowych – 1 miejsce parkingowe na terenie WOSiR Drzonków
5. Korzystanie z usług pralniczych
5.1. Żeton do pralnicy lub suszarki
5.2. Porcja proszku / kapsułka
5.3. Opłata za naruszenie zakazu palenia
6. Wypożyczenie plansz szermierczych (do 5 dni) bez transportu (1 plansza – 16 segmentów)
7. USŁUGI TRANSPORTOWE (w tym 23% VAT):
7.1. Samochód dostawczy:
 transport
 postój
7.2. Wynajem przyczepy:
 do 120 min.
 doba
7.3. Wynajem ciągnika
7.4. Transport wewnętrzny (melex)
8. Usługi reklamowe (w tym 23% VAT):
8.1. Umieszczenie baneru reklamowego o wym. 2 m x 1 m na obiektach lub reklama na zewnątrz
(ogrodzenie) o wym. 2 m x 1 m
8.2. Wynajem powierzchni reklamowej na czas odbywających się imprez sportowych i rekreacyjnych
(zawodów, targów, festynów, koncertów i innych) o wym. 2 m x 1 m
9. Za uruchomienie alarmu Ppoż
10. za używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek i innych podobnych urządzeń nie
stanowiących wyposażenia pokoju

10 zł/1 szt.
25 zł / 1 szt.
20 zł / 6 m-cy
40 zł / 1 dobę
5 zł
3 zł
500 zł
190 zł/1 plansza

3 zł/km
20 zł/60 min.
36 zł
60 zł
120 zł/60 min.
30 zł/60 min.
120 zł / 1 miesiąc
80 zł/1 dzień
500 zł
500 zł

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