Zarządzenie nr 11/2021
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
z dnia 1 października 2021 r.
w sprawie: ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), § 10 i § 19 Statutu Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim (Uchwała nr XXXVIII/284/13 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r.) oraz upoważnienia Burmistrza Krosna
Odrzańskiego, zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się ceny i opłaty za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
§2
Każdorazowa zmiana cennika wprowadzona będzie zarządzeniem Dyrektora Ośrodka
i podana do publicznej wiadomości.
§3
Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem nie wywołuje zmian w odniesieniu do
biletów/karnetów zakupionych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§4
Niniejsze zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
i w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka.
§5
W sprawach nieuregulowanych Zarządzeniem decyzje podejmuje Dyrektor OSiR.
§6
Traci moc zarządzenie Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia cennika opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2021
Dyrektora OSiR w Krośnie Odrzańskim
z dnia 1 października 2021 roku

CENNIK OPŁAT
za wynajęcie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz stawki opłat za usługi
świadczone przez Ośrodek Sporu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
1. Zespół obiektów sportowych przy ul. Pocztowej 27 w Krośnie Odrzańskim:

Wynajem/ Usługa

Jednostka

Cena brutto

Wynajęcie dolnej części stadionu
(płyta główna, bieżna, trybuny)

1 godzina

wg indywidualnych
uzgodnień

Główne boisko trawiaste /wymiary 100x62m/

1 godzina

250,00 zł

Boczne boisko trawiaste /wymiary 103x63m/

1 godzina

150,00 zł

Boczne boisko trawiaste /wymiary 90x45m/

1 godzina

100,00 zł

Boczne boisko trawiaste /wymiary 40x20m/

1 godzina

bezpłatnie

Boisko do koszykówki /wymiary 17x27m/

1 godzina

bezpłatnie

Boisko do siatkówki plażowej /wymiary 8x8m/

1 godzina

bezpłatnie

Skocznia w dal, bieżnia, koło do pchnięcia kulą

1 godzina

bezpłatnie

1 godzina

Bilet wstępu – 5,00 zł
/normalny/
Bilet wstępu – 3,00 zł
/ulgowy/

STADION:

Lodowisko (w sezonie zimowym)

2. Centrum Rekreacyjne przy ul. Pocztowej 27 w Krośnie Odrzańskim:

Wynajem/ Usługa

Jednostka

Cena brutto
/dzień tygodnia, godziny/

KRĘGIELNIA:
Wynajęcie sali na wyłączność
z kręgielnią, bilardem, piłkarzykami

50 minut

120,00 zł

Pakiet dla placówek oświatowych

50 minut
(tylko do
godziny 16.00)

60,00 zł

Kręgielnia

50 minut/1tor

Od poniedziałku do czwartku
w godz. 10:00-16:00 – 25,00 zł
(normalny)
w godz. 10:00-16:00 – 15,00 zł
(ulgowy)
w godz. 16:00-22:00 – 35,00 zł
(normalny)
w godz. 16:00-22:00 – 25,00 zł
(ulgowy)
Piątek
w godz. 10:00-16:00 – 25,00 zł
w godz. 16:00-23:00 – 40,00 zł
Sobota
w godz. 11:00-16:00 – 25,00 zł
w godz. 16:00-24:00 – 40,00 zł
Święta
Cały dzień – 40,00 zł
Niedziela
w godz. 11:00-16:00 – 25,00 zł
w godz. 16:00-22:00 – 35,00 zł

Rezerwacja boksu

50 minut

10,00 zł

KORT DO SQUASHA:

1 godzina

Kort do squasha

Od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-16:00 – 20,00 zł
(normalny i ulgowy)
w godz. 16:00-22:00 – 30,00 zł
(normalny)
w godz. 16:00-22:00 – 25,00 zł
(ulgowy)
Sobota i święta
w godz. 9:00-16:00 – 20,00 zł
(normalny i ulgowy)
w godz. 16:00-24:00 – 30,00 zł
(normalny)
w godz. 16:00-24:00 – 25,00 zł
(ulgowy)

1 godzina
Niedziela
w godz. 11:00-16:00 – 20,00 zł
(normalny i ulgowy)
w godz. 16:00-22:00 – 30,00 zł
(normalny)
w godz. 16:00-22:00 – 25,00 zł
(ulgowy)

Karnety (squash):
5 godzin/1 miesiąc – 120,00 zł (normalny)
5 godzin/1 miesiąc – 90,00 zł (ulgowy)
10 godzin/3 miesiące – 210,00 zł (normalny)
10 godzin/3 miesiące – 160,00 zł (ulgowy)
Wypożyczenie 1 rakiety do squasha (1 godzina)
– 5,00 zł

STOŁY BILARDOWE/PIŁKARZYKI:
Stół bilardowy 9FT
do gry w pool`a i snookera
Stół do gry w piłkarzyki

1 godzina

15,00 zł

1 godzina

15,00 zł

POLE NAMIOTOWE:
Ustawienie namiotu

Doba

20,00 zł

Opłata za osobodobę
na polu namiotowym.
Dzieci do lat 4 bezpłatnie

Osobodoba

5,00 zł

3. Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim:

Wynajem/ Usługa

Jednostka

Cena brutto
/dzień tygodnia, godziny/

Wynajęcie Hali Sportowo-Widowiskowej boiska, trybun, sanitariatów, szatni

1 godzina

wg indywidualnych uzgodnień

Całe boisko

1 godzina

80,00 zł

Połowa boiska

1 godzina

50,00 zł

Ćwiartka boiska

1 godzina

30,00 zł

Sala konferencyjna

1 godzina

80,00 zł

Wynajęcie sali konferencyjnej
wraz ze sprzętem konferencyjnym
(telewizor, ekran)

1 godzina

90,00 zł

1 godzina/
1 osoba

15,00 zł (normalny)
10,00 zł (ulgowy)

1 godzina/
2 osoby

25,00 zł (normalny)
20,00 zł (ulgowy)

Sauna

Karnety (sauna):
5 godzin /1osoba /1 miesiąc - 60,00 zł
10 godzin /1osoba /3 miesiące - 110,00 zł

Wynajem holu hali

1 godzina

50,00 zł

Rekreacja

2 godziny

5,00 zł

4. Kąpielisko nad jeziorem Glibiel w Łochowicach

Wynajem/Usługa

Jednostka

Cena brutto
/dzień tygodnia, godziny/
Od poniedziałku do piątku:

Bilet wstępu
(korzystanie z kąpieliska i części jego
infrastruktury, nadzór ratowników
WOPR)

Dzień

Osoby powyżej 18 lat – 4,00 zł
Osoby w wieku 5-18 lat – 2,00 zł
ulgowy – 2,00 zł
Dzieci do lat 4 – bezpłatnie
Osoby z pierwszą grupą inwalidzką
wraz z opiekunem/ Osoby, które
ukończyły 75 rok życia – bezpłatnie
Od soboty do niedzieli
oraz w święta:
Osoby powyżej 18 lat – 5,00 zł
Osoby w wieku 5-18 lat – 3,00 zł
ulgowy – 3,00 zł
Dzieci do lat 4 – bezpłatnie
Osoby z pierwszą grupą inwalidzką
wraz z opiekunem/ Osoby, które
ukończyły 75 rok życia – bezpłatnie

POLE NAMIOTOWE:
Ustawienie namiotu

Doba

20,00 zł

Opłata za osobodobę na polu
namiotowym. Dzieci do lat 4 bezpłatnie

Osobodoba

5,00 zł

PARKINGI:
Ustawienie:
- samochodu kempingowego (campera)
- przyczepy kempingowej
- przedsionka do przyczepy lub campera

Doba

30,00 zł
20,00 zł
10,00 zł

Ustawienie samochodu osobowego

Dzień

8,00 zł

SPRZĘT:
Łódka o napędzie elektrycznym

1 godzina

35,00 zł

Rower wodny

1 godzina

20,00 zł

Deska pływająca SUP

1 godzina

15,00 zł

Kajak

1 godzina

10,00 zł

Piłka do siatkówki

1 godzina

5,00 zł

INNE:
Opłata za korzystanie z natrysku

15 minut

5,00 zł

Zwrot nadmiernie zanieczyszczonego
sprzętu pływającego

-

20,00 zł

Wynajem/Usługa

Jednostka

Cena brutto

Postój jednostki
(bez względu na wielkość)

-

bezpłatnie

Pobór wody do zbiorników

1 m³

wg cennika
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągowo-Komunalnego

5. Port rzeczny nad Odrą*

* Informację o postoju trwającym dłużej niż dobę należy zgłosić personelowi Centrum Rekreacyjnego,
ul. Pocztowa 27, tel. 68 383 54 26.
1. Bilety ulgowe przysługują:
- Uczniom do 18 roku życia (po okazaniu dokumentu tożsamości – ważnej legitymacji szkolnej).
- Posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (po okazaniu ważnej Karty).

- Posiadaczom Karty Seniora i Krośnieńskiej Karty Seniora (po okazaniu ważnej Karty).
- Posiadaczom Legitymacji Weterana (po okazaniu ważnej legitymacji weterana lub weterana
poszkodowanego).
2. Nieodpłatny wstęp na kąpielisko nad jeziorem Glibiel w Łochowicach przysługuje:
- Osobom niepełnosprawnym z przynajmniej pierwszą grupą inwalidzką (po okazaniu aktualnego
zaświadczenia o niepełnosprawności) wraz z jednym opiekunem.
- Osobom, które ukończyły 75 rok życia (po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości).
- Dzieciom do lat 4 (po okazaniu aktualnego dokumentu tożsamości).
3. Nieodpłatne korzystanie z boiska w Hali Sportowo-Widowiskowej na podstawie Ustawy
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2019 r., poz. 1569 i 1726), przysługuje weteranom
i weteranom poszkodowanym (po okazaniu ważnej legitymacji weterana lub weterana
poszkodowanego). Dotyczy wyłącznie weterana.
4. Z opłat za korzystanie z boisk trawiastych i Hali Sportowo-Widowiskowej zwolnione są kluby
i stowarzyszenia sportowe zarejestrowane na terenie Miasta i Gminy Krosno Odrzańskie,
nieprowadzące działalności komercyjnej. Organizowanie zajęć zależne jest od harmonogramu
dla poszczególnych obiektów i możliwości organizacyjnych.
5. Karnety realizowane są tylko przez okres, na który zostały wykupione, począwszy od dnia wydania.
6. Istnieje możliwość negocjowania cen w przypadku zamówień długoterminowych oraz zamówienia
większej ilości jednostkowej z zakresu świadczonych usług objętych cennikiem.
7. Ceny negocjuje dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji lub upoważnieni przez niego kierownicy:
Centrum Rekreacyjnego i Hali Sportowo-Widowiskowej.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim

