Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
OSIR nr 6/2015 z dnia 09.12.2015

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU
(obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku)

HOTEL
Nazwa

Ilość osób w
pokoju

Cena brutto

1
2
3
4
1
2
3
4
5
39
-

70,00 zł
130,00 zł
175,00 zł
210,00 zł
45,00 zł
76,00 zł
114,00 zł
152,00 zł
190,00 zł
1500,00 zł
31,00 zł
60,00 zł

-

38,00 zł

-

33,00 zł

Usługa hotelowa pok. z łazienką
Usługa hotelowa pok. z łazienką
Usługa hotelowa pok. z łazienką
Usługa hotelowa pok. z łazienką
Usługa hotelowa pok. bez łazienki
Usługa hotelowa pok. bez łazienki
Usługa hotelowa pok. bez łazienki
Usługa hotelowa pok. bez łazienki
Usługa hotelowa pok. bez łazienki
Wynajęcie całego hotelu
Dopłata za drugą osobę (bez łaz)
Dopłata za drugą osobę (z łaz)
Usługa hotelowa pok. bez łazienki powyżej 1 os.
Usługa hotelowa - grupa obozowa

SALE KONFERENCYJNE
Sala przy ul. Spokojnej (46,20 m² max. 40 osób)
1 godz. korzystania (wykłady, konferencje, pokazy, imprezy okolicznościowe) 125,00 zł
(brutto)
Każda kolejna godzina korzystania 63,00 zł (brutto)
Korzystanie powyżej 6 godz. dziennie 50,00 zł (brutto)

Sala przy ul. Kopernika (max. 20 osób)
1 godz. korzystania 50,00 zł (brutto)

Sala przy ul. Leśnej (max. 20 osób)
1 godz. korzystania 50,00 zł (brutto)

WYNAJEM POWIERZCHNI POD REKLAMĘ
Kryta pływalnia
Tablica reklamowa o wymiarach 100 cm/65 cm 750,00 zł brutto/rok (62,50 zł/m-ąc)
Tablica reklamowa o wymiarach 88 cm/73 cm 504,00 zł brutto/rok (42,00 zł/m-ąc)
Pozostałe obiekty
Cena 1 m² planszy reklamowej 240,00 zł brutto/rok (20,00 zł/m-ąc)

NAMIOTY I AKCESORIA
Wypożyczenie namiotu 6x3 m (powierzchnia 18 m²) zielony
180,00 zł brutto za dobę wraz z montażem oraz demontażem namiotu przez uprawnione
osoby z OsiR-u.
Transport zamawiający organizuje we własnym zakresie.

Wypożyczenie namiotu 6x6 m (powierzchnia 36 m²) biały
370,00 zł brutto za dobę wraz z montażem oraz demontażem namiotu przez uprawnione
osoby z OsiR-u.
Transport zamawiający organizuje we własnym zakresie.

Wypożyczenie namiotu 6x14 m z wyposażeniem
dla ok. 100 osób (namiot 6m x 14m – pow. 84 m², podłoga z poliuretanu do namiotu – pow.
84 m², stoły 15 szt., ławki 30szt., kpl. dł. 184 cm + oświetlenie namiotu)
Całość:
- namiot + podłoga + ławy i stoły – 2.500,00 zł brutto (max. 5 dni) wraz z montażem oraz
demontażem przez uprawnione osoby z OSiR-u (2.700,00 zł brutto wraz z transportem)
- za każdą rozpoczętą dobę powyżej 5 dni – 200,00 zł brutto
Poszczególne elementy (max. 5 dni):
- namiot – 1.000,00 zł brutto
- podłoga max. 100 m² - 250,00 zł brutto
- stoły (15 szt.) – 500,00 zł brutto
- ławki (30 szt.) – 500,00 zł brutto

NAGŁOŚNIENIE
Nazwa
Małe – wzmacniacz +
2 kolumny
Duże – wzmacniacz +
4 kolumny

Cena brutto
100,00 zł/dobę
250,00 zł/dobę

WYNAJEM PLACÓW
(Stadion Spokojna, Sportowa, Leśna, Kopernika, Dębno Polskie)

Nazwa

Cena brutto

Wynajem placu do 50m2
Wynajem placu 51-100m2
Wynajem placu 101-500m2
Wynajem placu pow. 500m2

50,00 zł/dobę
100,00 zł/dobę
500,00 zł/dobę
1000,00 zł/dobę

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Rawicz nr 538/12 z dnia 31.12.2012

STRZELNICA W SIERAKOWIE
Korzystanie ze strzelnicy pneumatycznej (1 h strzelania) 10,00 zł brutto
Korzystanie ze strzelnicy kulowej (1 h strzelania) 15,00 zł brutto
Korzystanie ze strzelnicy (zawody, treningi) 1 h – 50,00 zł brutto
Korzystanie ze strzelnicy (zawody, treningi) 1 dzień – 250,00 zł brutto
Korzystanie z obiektu (bez strzelania)* 1 dzień – 200,00 zł brutto
Korzystanie z obiektu (ze strzelaniem)* 1 dzień - 450,00 zł brutto
* dotyczy imprez rekreacyjnych

STADIONY
1. Pełna odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji:
Stadion sportowy nr 1 przy ul. Spokojnej
1 godzina treningu bez oświetlenia
185,00 zł
1 godzina treningu z oświetleniem
260,00 zł
Mecz mistrzowski lub towarzyski
360,00 zł
Stadion sportowy nr 2 przy ul. Grota - Roweckiego
(płyta boczna)

1 godzina treningu bez oświetlenia
1 godzina treningu z oświetleniem
Mecz mistrzowski lub towarzyski

185,00 zł
260,00 zł
360,00 zł
(płyta główna)

185,00 zł

1 godzina treningu
(tor żużlowy)

Wg stawek ustalonych w indywidualnych umowach
Stadion sportowy nr 3 w Rawiczu, os. Sarnowa
1 godzina treningu
125,00 zł
Stadion sportowy nr 4 w Dębnie Polskim
1 godzina treningu
125,00 zł
Sala sportowa przy ul. Kopernika
1 godzina treningu
50,00 zł
2. Odpłatność z 50% zniżką za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
wnoszą osoby indywidualne pod warunkiem, że są to uczniowie szkół i placówek
oświatowych lub osoby niepełnosprawne.
3. Odpłatność zryczałtowana za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
wynosi 50,00 zł za 1 miesiąc.
Opłaty zryczałtowane uiszczają:
a) kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne
gminy w ramach i w zakresie umów zawartych z gminą, nie będące organizacjami
pożytku publicznego,

b) kluby sportowe, które prowadzą działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
których działalność wspiera gmina w ramach i w zakresie umów zawartych z gminą,
c) organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki lub realizujące programy
profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę.
4. Wynajęcie lub wydzierżawienie stadionów na imprezy komercyjne i obozy sportowe wg
stawek ustalonych w indywidualnych umowach.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Gminy Rawicz nr 272/2015 z dnia 30.12.2015

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ
PŁYWALNI
(cennik obowiązujący od 01.01.2016 r.)

Bilet normalny
Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą nową
minutę

Pn.-Pt.
Sb.
Sb.
Nd.

6:00-22.00
8:00-14:00
14:01-22:00
8:00-22:00

11,00 zł
11,00 zł
8,00 zł
8,00 zł

0,18 zł
0,18 zł
0,13 zł
0,13 zł

Bilet ze zniżką – młodzież szkolna, emeryci, renciści oraz niepełnosprawni; za
okazaniem stosownej legitymacji
Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą nową
minutę

Pn.-Pt.
Sb.
Sb.
Nd.

6:00-22:00
8:00-14:00
14:01-22:00
8:00-22:00

8,00 zł
8,00 zł
6,00 zł
6,00 zł

0,13 zł
0,13 zł
0,10 zł
0,10 zł

Bilet ze zniżką – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
rawickiego w ramach organizacji zadań oświatowych
Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą nową
minutę

Pn.-Nd.

6:00-22:00

7,00 zł

0,12 zł

Bilet ze zniżką – zorganizowane grupy osób (minimum 15 osób)
Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą nową
minutę

Pn.-Nd.

6:00-22:00

7,00 zł

0,12 zł

Bilet ze zniżką - stowarzyszenia i organizacje, które realizują zadania własne
gminy w ramach i w zakresie umów zawartych z gminą, Wodnik – grupy
rekreacyjne
Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą nową
minutę

Pn.-Nd.

6:00-22:00

5,00 zł

0,08 zł

Bilet wielokrotnego wejścia (karnet)
Cena karnetu

Wartość rabatu

Termin wykorzystania

50,00 zł
100,00 zł
210,00 zł

10%
15%
20%

w terminie 6 miesięcy od daty zakupu

Rezerwacja

Cena rezerwacji za 1 godz.
80,00 zł
400,00 zł

Zajęcie
1 tor na 1 godz.
niecka sportowa na 1 godz.

Zajęcia rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla szkół
podstawowych i gimnazjów
Dzień tygodnia

Godzina

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą
rozpoczętą nową
minutę

Pn.-Pt.

10:00-14:00

1,00 zł

0,017 zł

Organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie doskonalenia pływania
Nazwa

Opłata za 1 godz.

Pobyt na basenie (zajęcia grupowe)
Pobyt na basenie (zajęcia indywidualne)
- dla 1 osoby,
- grupa 2 osób,
- grupa 3 osób.

17,00 zł
50,00 zł
33,00 zł (opłata za 1 os. w grupie)
27,00 zł (opłata za 1 os. w grupie)

Bilet korzystania z krytej pływalni dla osób posiadających kartę „Duża
Rodzina”
Dzień tygodnia

Opłata za 1 godz.

Dopłata za każdą rozpoczętą nową minutę

Pn.-Nd..

1,00 zł

0,017 zł

Organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie doskonalenia pływania dla osób
posiadających kartę „Dużej Rodziny”
Nazwa

Opłata za 1 godz.

Pobyt na basenie

5,00 zł

