CENNIK USŁUG

LODOWISKO HWS URANIA, UL. JEZIOŁOWICZA, BOISKO SPORTOWE
10-558 Olsztyn | Al. M. J. Piłsudskiego 44
tel.: +48 89 533-77-85, +48 89 533-51-84, 519-566-332
urania@osir.olsztyn.pl

Lp.
1

Rodzaj usługi
Jednostka miary
Cena brutto*
Bilet wstępu
normalny
45 min
8,00 zł
ulgowy
45 min
6,00 zł
2
Wstęp/wynajem grupy zorganizowane
45 min
350,00 zł
Grupy zorganizowane ze szkól publicznych
45 min
nieodpłatnie
z Miasta Olsztyna realizujące zajęcia z
wychowania fizycznego od pn do pt do godz.1400
Grupy
zorganizowane
w
ramach
zajęć
45 min/osoba
3,50 zł
z wychowania fizycznego prowadzone przez
uczelnie wyższe od pn do pt do godz. 1400
3
Karnet normalny
10 wejść x 45
70,00 zł
min
4
Karnet ulgowy
10 wejść x 45
50,00 zł
min
5
Grupy zorganizowane w ramach rozgrywek
45‘
90,00 zł
00
45
00
45
hokejowych w godz. 20 -20 , 21 -21
6
Bilet ulgowy: dzieci i młodzież ucząca się w wieku 4-25 lat, osoby powyżej 60 lat, oraz osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia ustalającego stopień
niepełnosprawności i legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i ich opiekunów oraz
opiekunów dzieci niepełnosprawnych do lat 16 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
i legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.
7
50 % niżki od ceny biletu wstępu dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny zgodnie z uchwałą
XLI/715/13 w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi
Olsztyna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, nie łączy się z innymi promocjami.
8.
Akcje promocyjne i marketingowe Osir:
- bilet specjalny/ulgowy- wstęp na lodowisko - 3,00 zł/ 45 min
(w terminie od 21.01.2019 r. do 25.01.2019r. oraz od 28.01.2019r. do 01.02.2019r. do godziny
14.00)
- 2 jednostki z 50% rabatem lub 2 osoby z 50% rabatem
Dla publicznych jednostek oświatowych ceny netto
BOISKO PRZY UL. JEZIOŁOWICZA
Lp. Rodzaj usługi
Jednostka miary
1
Wynajem / wstęp na boisko
60'
*Dla publicznych jednostek oświatowych ceny netto

Cena brutto*
50,00 zł

