CENNIK USŁUG CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO UKIEL - 2020

L.p.
1.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena na 2020 r.

Wypożyczalnia sprzętu pływającego:

- kajak (1-os.),
- kajak (2-os.), rower wodny (2-os.),
łódź wiosłowa, kanu 3-osobowe,
kanu 4-osobowe
- rower wodny (4-5-os.), deska SUP,
deska z żaglem

do 1,5
godz./każda
kolejna rozpoczęta
godzina

18,00 zł/10,00 zł

25,00 zł/15,00 zł
do 1,5
godz./każda
kolejna rozpoczęta
godzina
doba/tydzień

35,00 zł/20,00 zł

100,00 zł/500,00 zł

- kitesurfing

- łódź wiosłowa z silnikiem

do 1,5
godz./każda
kolejna rozpoczęta
godzina

35,00 zł/15,00 zł

80,00 zł

do 4 godzin
- łódź żaglowa Omega

- łódź żaglowa kabinowa (6 osób)
- łódź motorowa (5-7 os.)
z obsługą
- skuter wodny (1-2 os.)
- wypożyczenie kapoka
(bez sprzętu)

- sauna (minimum 2 osoby,
maksymalnie 6)

- bilet na Wodny Plac Zabaw

2.

dzień

150,00 zł

do 4 godzin

150,00 zł

dzień

350,00 zł

30 min/ 60 min

250,00 zł/400,00 zł

30 min/ 60 min

250,00 zł/350,00 zł
10,00 zł/40,00 zł

do 1,5 godz./dzień

godz.

po wcześniejszej
opłaconej
rezerwacji

100,00 zł

do godz. 13:45

normalny/ulgowy: 13,00 zł/8,00 zł

od godz. 14:00

normalny/ulgowy: 15,00 zł/10,00 zł

Wynajem miejsca do cumowania:
- jacht, łódź motorowa
(przy pomoście)

tydzień/miesiąc/s
ezon

80,00 zł/ 220,00 zł/ 1300,00 zł

*sezon: kwiecień-październik
*poza sezonem (listopad-marzec)
- łódź wiosłowa
(cumowanie w miejscu
wyznaczonym)

miesiąc

60,00 zł/350,00 zł
miesiąc/sezon

*sezon: kwiecień-październik
*poza sezonem (listopad-marzec)
3.

miesiąc

50,00 zł

Wypożyczalnia sprzętu sportowego:

- rower trekkingowy

- rower turystyczny, łyżworolki,
nartorolki, nordic walking, sanki,
zestawy gier (boule,krykiet, mini golf,
badminton)

do 1,5
godz./każda
kolejna
rozpoczęta
godzina
do 1,5
godz./każda
kolejna
rozpoczęta
godzina

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

do 1,5
godz./dzień

- kask ochronny rowerowy, piłka do
siatkówki plażowej/koszykówki/piłki
nożnej

do 1,5
godz./dzień

20,00 zł/8,00 zł

10,00 zł/5,00 zł

20,00 zł/100,00 zł

5,00 zł/15,00 zł

godzina

10,00 zł

- piłka do squasha

godzina

3,00 zł

- zajęcia indywidualne z instruktorem
(skatepark)

godzina

40,00 zł

- rakieta do squasha

- leżak plażowy/parasol

4.

150,00 zł

dzień

10,00 zł

Wstęp na boiska do sportów plażowych:
- boisko do siatkówki plażowej
(bud. F)
- boisko do piłki plażowej ręcznej,
nożnej (bud. F)
- boiska plażowe do gier
zespołowych (plaża bud. G)
- boiska plażowe do gier
zespołowych przy rezerwacji
(plaża bud. G)

godzina

20,00 zł

godzina

20,00 zł
bezpłatnie

godzina

20,00 zł

5.

Wstęp na kort do squasha*
* wynajem kortu dla maksymalnie 3 osób
- kort do squasha
8:00-15:00 (od poniedziałku do
piątku)

godzina/każda
kolejna
rozpoczęta
godzina

35,00 zł/30,00 zł

- kort do squasha:
15:00-22:00 (od poniedziałku do
piątku)
8:00-22:00 (sobota/niedziela)

godzina/każda
kolejna
rozpoczęta
godzina

50,00 zł/45,00 zł

- karnet poranny
8:00-15:00 (od poniedziałku do
piątku, ważny 12 tygodni, 10 wejść)

220,00 zł

- karnet całodzienny
8:00-22:00 (od poniedziałku do
niedzieli, ważny 12 tygodni, 10 wejść)
6.

400,00 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 i
ponadpodstawowe
- wypożyczenie łyżew

45 min

normalny/ulgowy: 10,00 zł/7,00 zł

45 min

400,00 zł

45 min

5,00 zł

45 min
(pon.-pt., 8:0014:00)
45 min

- ostrzenie łyżew

bezpłatnie

normalny/ulgowy: 10,00 zł/7,00 zł
12,00 zł

para

7.

- skarpety higieniczne

para

- karnet na lodowisko

10 wejść

3,00 zł
normalny/ulgowy: 90,00 zł/ 60,00 zł

Sale szkoleniowe i konferencyjne:

- wynajem sali konferencyjnej

godzina

120,00 zł

- wynajem sali szkoleniowej do 50
osób

godzina

80,00 zł

- wynajem sali szkoleniowej (małej)
do 10 osób

godzina

50,00 zł

8.

Organizacja imprez:
- wynajem sceny mobilnej
(na terenie Olsztyna z obsługą i
dowozem)
- imprezy
rekreacyjne/rozrywkowe/sportowe
organizowane przez podmioty
komercyjne
- imprezy
rekreacyjne/rozrywkowe/sportowe/
organizowane przez podmioty
komercyjne (1 segment: teren
kąpieliska lub teren zielony)
- imprezy
rekreacyjne/rozrywkowe/sportowe/
charytatywne organizowane przez
stowarzyszenia, fundacje, instytucje
miejskie
- imprezy
rekreacyjne/rozrywkowe/sportowe/
charytatywne organizowane przez
stowarzyszenia, fundacje, instytucje
miejskie (1 segment: teren kąpieliska
lub teren zielony)

5 000,00 zł
dzień

+ koszty
eksploatacyjne
3 000,00 zł

dzień

+ koszty
eksploatacyjne
1 000,00 zł
+ koszty
eksploatacyjne

dzień

600,00 zł
+ koszty
eksploatacyjne

dzień

- organizacja zajęć sportoworekreacyjnych komercyjnych
godzina

9.

2 500,00 zł

dzień

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

20,00 zł

Wstęp do hali do siatkówki plażowej:
- trening

- zawody
- cele inne niż zawody lub trening
(wynajęcie komercyjne pod inne
wydarzenia)
10. 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)

godz.

50,00 zł

1,5 godz.

75,00 zł

godz./dzień
godz.

100,00 zł / 1000,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
godz.

szt.

szt.

100,00 zł
40,00 zł

- najem szkuterni (prowadzenie
remontu sprzętu - OCK, CŻWiL,
Kapitanat)*
* w miarę dostępności, po
wcześniejszej rezerwacji terminu
- wynajem quada z obsługą

100,00 zł
dzień

30 min

godz.
- zgubienie kluczyka do szafki

1 szt.

100,00 zł
200,00 zł
20,00 zł

11. Udostepnienie obiektów i wyposażenia klubom sportowym prowadzącym działalność
sportowo-rekreacyjną na terenie CRS Ukiel na mocy zawartych umów:
- zajęcia sportowe

godz./dzień

30,00 zł / 250,00 zł

- organizacja imprezy sportowej

godz./dzień

80,00 zł / 500,00 zł

- najem powierzchni budynków dla
klubów na prowadzenie działalności
sportowej (hangary, pom. biurowe)
- najem szkuterni (prowadzenie
remontu sprzętu)
- najem żeglarskiego sprzętu
sportowego (wyczynowego)
12. Oferty promocyjne obiektu:

m²/m-c
dzień
rok

3,60 zł

20,00 zł
wg załącznika Nr 1

- akcje promocyjne OSiR
- 2 godziny z 50% rabatem, 2 osoby z 50% rabatem
- obniżenie ceny biletu wstępu na kort do squasha oraz hali do siatkówki plażowej o kwotę
zawartą w umowach z zewnętrznymi partnerami (np. OK System, Benefit System, Vanity
Style)
- do 50% zniżki od ceny wypożyczenia sprzętu sportowego, pływającego lub biletu wstępu dla
podmiotów organizujących zajęcia sportowe w ramach zgrupowań, obozów i cykli
treningowych w obiektach OSiR Olsztyn
- przy wypożyczeniu jednorazowo powyżej 15 łodzi zniżka do 30% od ceny wypożyczenia

- 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 opiekunowie oraz
opiekunowie dzieci niepełnosprawnych do lat 16 posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
i legitymację potwierdzającą niepełnosprawność.
- 20% 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, ponadpodstawowe.

- sprzęt może być wypożyczony wyłącznie na terenie CRS Ukiel i w godzinach funkcjonowania
wypożyczalni.

