Załącznik.

Cennik opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków
i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

Lp.

Wyszczególnienie.

Cena wynajmu /brutto/.
/godz./doba/

1. STADION MIEJSKI, UL. KOSYNIERÓW 1
a/ płyta główna boiska,

200.00 zł/godz.

b/ płyta boczna boiska

75.00 zł/godz.

c/ wynajem kortu tenisowego :
- w godz. 9.00 – 14.00

2.00 zł/godz.-1 osoba

- w godz. 14.00 – 20.00:
gry pojedyńcze

6.00 zł/godz.-1 osoba

gry deblowe

3.00 zł/godz.-1 osoba

- przy sztucznym świetle:
gry pojedyńcze

8.00 zł/godz.-1 osoba

gry deblowe

4.00 zł/godz.-1 osoba

/dzieci, młodzież ucząca się, studenci zniżka 50% /
- szkółki tenisowe /za rezerwacją/

10.00 zł/godz.

d /wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią /x/
- w godz. 17.00 – 22.00

2.

40.00 zł/godz.

/x/ W godz. 8.00 – 17.00 dzieciom i młodzieży szkolnej
boisko udostępniane jest bezpłatnie po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z Wrzesińskim Towarzystwem
Piłki Nożnej
.
BOISKA PIŁKARSKIE NA TERENIE GMINY:
a/ Psary Polskie
b/ Gulczewo, Sędziwojewo, Marzenin, Bierzglinek,
Obłaczkowo, Chwalibogowo, Chocicza Wielka,

75.00 zł/godz.
35.00 zł/godz.

3. BASEN MIEJSKI ŁAZIENKI, UL.
GNIEŻNIEŃSKA 32/a.:
a/ wynajem lodowiska dla grup zorganizowanych:
- w godz. 20.00 – 22.00

40.00 zł/godz.

Uwagi.

Lp.

Wyszczególnienie.

Cena wynajmu /brutto/.
/godz./doba/
2.00 zł/godz.

b/ wypożyczenie łyżew
c/ bilet wstępu na basen, lodowisko /jednorazowy/:
- normalny

4.00 zł – 1 osoba

- ulgowy

3.00 zł – 1 osoba

d/ wypożyczenie leżaka

10.0 zł / 1 dzień

e/ bilet wstępu na boisko piłki plażowej:

3.00 zł – 1 osoba

- normalny

2.00 zł – 1 osoba

- ulgowy
Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom, młodzieży szkół
podstawowych,gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
studentom.
Dzieci do lat 3 wstęp wolny.

4

SALE SPORTOWE ( imprezy jednodniowe ):
a/ hala widowiskowa Gimnazjum nr 2 we Wrześni,

85.00 zł/godz.

b/ sala sportowa ZS w Nowym Folwarku,

45.00 zł/godz.

c/ sala sportowa ZS w Marzeninie i Otocznej,

30.00 zł/godz.

d/ sala sportowa Gimnazjum nr 1 we Wrześni,

30.00 zł/godz.

e/ sala sportowa SSP nr 2 we Wrześni,

30.00 zł/godz.

f/ sala sportowa ( mała ) Gimnazjum nr 2 we Wrześni,

35.00 zł/godz.

g/ inne sale

20.00 zł/godz.

SALE SPORTOWE ( imprezy cykliczne ):
4a. wynajem sali na rozgrywki prowadzone
poszczególne
związki
sportowe,rozgrywki
treningowe,

amatorskie,

przez
zajęcia

szkoleniowe:
a/ hala widowiskowa Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
b/ sala sportowa ZS w Nowym Folwarku,
c/ sala sportowa ZS w Marzeninie i Otocznej,
d/ sala sportowa Gimnazjum nr 1 we Wrześni,

51.00 zł/godz.
27.00 zł/godz.
18.00 zł/godz.
18.00 zł/godz.
18.00 zł/godz.
21.00 zł/godz.

Uwagi.

Lp.

Wyszczególnienie.
e/ sala sportowa SSP nr 2 we Wrześni,

Cena wynajmu /brutto/.

Uwagi.

/godz./doba/
12.00 zł/godz.

f/ sala sportowa ( mała ) Gimnazjum nr 2 we Wrześni,
g/ inne sale.
Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach
treningowych prowadzonych przez kluby sportowe od
poniedziałku do piątku do godz. 17.00 sale
udostępniane będą bezpłatnie ( jeśli w tym czasie nie
będą prowadzone zajęcia szkolne ) po wcześniejszej
rezerwacji i uzgodnieniu z zarządzającym danym
obiektem..
5. OŚRODEK CAMPINGOWY we WRZEŚNI,
UL.ŚWIĘTOKRZYSKA 28.
a/ pole namiotowe:
- rozbicie namiotu,
- ustawienie przyczepy,
- ustawienie samochodu osobowego,
- podłączenie prądu,
- pobyt 1 osoby na campingu w przyczepie lub
namiocie,
b/nocleg w domku campingowym powyżej 1 doby,
c/ nocleg w domku campingowym 1 doba.

3.00 zł/doba – 1 osoba
10.00 zł/doba – 1 osoba
3.00 zł/doba – 1 osoba
10.00 zł/doba – 1 osoba
4.00 zł/doba – 1 osoba
18.00 zł/doba – 1 osoba
21.00 zł/doba – 1 osoba

6. SAUNA W OBIEKCIE GIMNAZJUM NR 2
we WRZEŚNI, ul. SŁOWACKIEGO 41

5.00 zł/godz.- 1 osoba

7. SIŁOWNIA W OBIEKCIE GIMNAZJUM NR 2
we WRZEŚNI, ul. SŁOWACKIEGO 41
a/ abonament miesięczny

5.00 zł/godz.- 1 osoba
30.00 zł/osoba

Dzieciom i młodzieży szkolnej uczestniczącej w zajęciach wychowania fizycznego, w
zajęciach pozalekcyjnych wychowania fizycznego i w ramach zajęć Uczniowskich Klubów
Sportowych obiekty sportowe udostępniane są bezpłatnie po wcześniejszym uzgodnieniu
terminów z zarządzającym obiektem.

Burmistrz
Tomasz Kałużny
/-/

