CENNIK USŁUG
CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE „UKIEL”
10-558 Olsztyn | ul. Kapitańska 23
tel. 89 527 12 03
crs@ukiel.olsztyn.eu

Lp
1.

Rodzaj usługi

Jednostka
miary

Cena brutto

Wypożyczalnia sprzętu pływającego:
- kajak (1-os)*

10,00 zł / 35,00 zł

- kajak (2-os., 2+2-os.)*
- rower wodny (2-os)*
- łódź wiosłowa*
- kanu 3-osobowe*

godz./dzień

15,00 zł / 50,00 zł

- kanu 4-osobowe*
- deska z żaglem*
- deska SUP*
- łódź wiosłowa z silnikiem
- kitesurfing*

- łódź żaglowa Omega*/**

- łódź żaglowa kabinowa (6 osób)
- łódź motorowa (5-7 os.)
z obsługą

20,00 zł/ 70,00 zł
godz./ dzień
godz./ dzień
doba/tydzień
1-sza godz.
każda następna
rozpoczęta
godzina
powyżej 6
godz. /lub
dzień
Regaty/imprezy
(dzień)

20,00 zł/80,00 zł
30,00 zł / 80,00 zł
150,00 zł / 600,00 zł
30,00 zł
20,00 zł

150,00 zł
200,00 zł

do 4 godzin

200,00 zł

doba

300,00 zł

30min./ 60min.

- skuter wodny (1-2 os.)

300,00 zł / 450,00 zł
250,00 zł / 400,00 zł

Wypożyczenie kapoka
(bez sprzętu)

godz./dzień

10,00 zł /40.00 zł

Wypożyczalnia bojerów:

godz./dzień

20,00 zł/ 100,00 zł

regaty (dzień)
Sauna: w sezonie zimowym

Bilet na wodny plac zabaw
2.

150,00 zł

godz.

po opłaconej
rezerwacji

dzień

ulgowy/normal
ny

100,00 zł
7,00 zł/12,00
zł

Wynajem miejsca do cumowania:
- jacht, łódź motorowa

tydzień
m-c

50,00 zł
150,00 zł

sezon*

900,00 zł

m-c
m-c

100,00 zł
50,00 zł

sezon*

300,00 zł

m-c

40,00 zł

*sezon: kwiecień-październik
*cumowanie poza sezonem

- łódź wiosłowa

*sezon: kwiecień-październik
Cumowanie poza sezonem
3.

Wypożyczalnia sprzętu sportowego:
- rower turystyczny*

- rower trekkingowy

- łyżworolki*
- nartorolki*

8,00 zł/ 30,00 zł

godzina
dzień
2-3 dni
4 dni i więcej

10,00 zł
50,00 zł
45,00 zł / dziennie
40,00 zł / dziennie

godz./dzień

8,00 zł/30,00 zł

godz./dzień

10,00 zł/ 30,00 zł

- nordic walking*
- zestawy gier (boule,
krykiet, mini golf)

godz./dzień

5,00 zł/ 15,00 zł

godz./dzień

5,00 zł/ 20,00 zł

- sanki
- narty biegowe*
(zestaw: buty, narty, kijki)

godz./dzień

5,00 zł/15.00 zł

godz./dzień

15,00 zł/100,00 zł

Kask ochronny rowerowy

godz./dzień

2,00 zł/ 10,00 zł

Zajęcia indywidualne z
instruktorem
4.

godz./dzień

godz.

30,00 zł

Sale szkoleniowe i konferencyjne:
Wynajem Sali konferencyjnej

do 2 godzin

250,00 zł

od 2 do 4 godzin
cały dzień
do 2 godzin
od 2 do 4 godzin
cały dzień

Wynajem Sali szkoleniowej
5.

Udostępnienie boisk do sportów plażowych:
- boisko do siatkówki plażowej
(bud. F)
- piłka do siatkówki plażowej/
koszykówki/piłki nożnej
- boisko do siatkówki plażowej
( plaża)
- boisko do piłki plażowej
ręcznej, nożnej ( bud. F)

6.

godz.

20,00 zł

godz.

5,00 zł

-

bezpłatnie

godz.

20,00 zł

Lodowisko:
Wstęp na lodowisko
Wynajęcie lodowiska na imprezy
komercyjne
Wypożyczenie pingwina/pandy
Do nauki jazdy na łyżwach
Szkoły publiczne z Miasta
Olsztyna, realizujące zajęcia
wychowania fizycznego: szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne

Wypożyczenie łyżew:
Ostrzenie łyżew:
7.

500,00 zł
1000,00 zł
150,00 zł
300,00 zł
500,00 zł

45 min

ulgowy/
normalny

5,00 zł/7,00 zł

45 min.

350,00 zł

45 min.

5,00 zł

45 min
(od pon.-pt. 8°°14°°)

45 min.

bezpłatnie

ulgowy/
normalny

5,00 zł /8,00 zł

para

10,00 zł

Organizacja imprez:
Wynajem sceny mobilnej

-imprezy
rekreacyjne/rozrywkowe/sportowe
organizowane przez podmioty
komercyjne

dzień

1.000 zł

dzień

5 000,00 zł
+ koszty
eksploatacyjne

- imprezy
rekreacyjne/rozrywkowe/sportowe
organizowane przez
stowarzyszenia, fundacje,
instytucje miejskie

dzień

1 000,00 zł
+ koszty
eksploatacyjne

-imprezy charytatywne
(udokumentowane)

dzień

500,00 zł

+ koszty
eksploatacyjne
Organizacja zajęć sportoworekreacyjnych komercyjnych
Dzierżawa gruntu na organizacje
małej imprezy sportoworekreacyjnej na zewnątrz obiektu
(CŻWiL i OCK)
8.

dzień

50,00 zł

1.000 zł
+ koszty eksploatacyjne

Udostępnienie hali do siatkówki plażowej:
- trening
- zawody
- cele inne niż zawody lub trening
(wynajęcie komercyjne pod inne
wydarzenia)

9.

za zajęcia

w wyznaczonych
miejscach
(na zewnątrz, bez
dostępu do
mediów)

godz.
1,5 h
godz./dzień

50,00 zł
75,00 zł
100,00 zł / 1000,00 zł

godz./dzień

150,00 zł / 1000,00 zł

Inne :
Udostępnienie boiska
wielofunkcyjnego (Zatoka Miła) –
dotyczy wyłącznie wcześniejszej
rezerwacji
Wodowanie sprzętu pływającego
(żuraw dźwigowy)
ul. Sielska (CŻWiL)
Wodowanie sprzętu pływającego
(slip) ul. Sielska (CŻWiL),
ul. Olimpijska (OCK)
Najem szkuterni (prowadzenie
remontu sprzętu – OCK, CŻWiL,
Kapitanat)*

godz.

50,00 zł

szt.

100,00 zł

szt.

30,00 zł

dzień

100,00 zł

* w miarę dostępności, po wcześniejszej
rezerwacji terminu

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.
50% zniżki od ceny biletu wstępu dla osób posiadających Olsztyńską 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.
50% zniżki od ceny wypożyczenia sprzętu sportowego dla szkół publicznych z Miasta Olsztyna, realizujących
zajęcia wychowania fizycznego: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

