Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 298
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Cennik opłat za korzystanie z komunalnych obiektów
i urządzeń sportowych i rekreacyjnych
1. STADION MIEJSKI WRZEŚNIA, UL. KOSYNIERÓW 1
Wyszczególnienie

Cena wynajmu
/brutto/

Imprezy jednodniowe:

a) hala sportowa /ul. Kosynierów 1/
poniedziałek-piątek

110,00 zł/godz

sobota-niedziela

120,00 zł/godz

b) sala korekcyjna
poniedziałek-piątek

65,00 zł/godz

sobota-niedziela

70,00 zł/godz

Imprezy cykliczne:
a) hala sportowa /ul. Kosynierów 1/
poniedziałek-piątek

70,00 zł/godz

sobota-niedziela

80,00 zł/godz

b) sala korekcyjna
poniedziałek-piątek

45,00 zł/godz

sobota-niedziela

50,00 zł/godz

2. BASEN MIEJSKI/LODOWISKO „ŁAZIENKI” WRZEŚNIA , UL. GNIEŹNIEŃSKA 32/a
a) bilet normalny indywidualny
poniedziałek-niedziela

3,00 zł/osoba

b) bilet ulgowy indywidualny*
poniedziałek-niedziela

2,00 zł/osoba

c) bilet grupowy**
poniedziałek-niedziela

1,00 zł/osoba + opiekun
gratis

d) bilet ulgowy - Wrzesińska Karta Społeczna - Senior
poniedziałek – niedziela

2,00 zł/osoba

e) bilet rodzinny 1 – 2 os. dorosłe + 2 - 4 dzieci
poniedziałek-niedziela

6,00 zł

f) wynajem lodowiska dla grup zorganizowanych
poniedziałek-niedziela

w godz. 20.00 – 22.00

100,00 zł/godz

g) wypożyczenie łyżew
poniedziałek-niedziela

3,00 zł/godz

h) sezonowa obniżka ceny jednorazowego biletu wstępu na lodowisko od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00 – 14.00 dla dzieci, młodzieży: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, studentów podczas ferii zimowych
poniedziałek-niedziela

1 zł/osoba

i) ostrzenie łyżew własnych

3,00 zł

j) szafka szatniowa indywidualna

1,00 zł

* - bilet ulgowy przysługuje: dzieciom młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, studentom. Dzieci do lat 3 wstęp wolny
** - powyżej 10 osób

3. CAMPING 190 MIEJSKI WRZEŚNIA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14-16
Wyszczególnienie

Cena wynajmu /brutto/

a) pole namiotowe
ustawienie namiotu lub przyczepy

10,00 zł/doba

ustawienie CAMPERA lub przyczepy

15,00 zł/doba

ustawienie samochodu osobowego

5,00 zł/doba

Wyszczególnienie

Cena wynajmu /brutto/

pobyt 1 osoby na campingu w przyczepie lub namiocie

10,00 zł/doba

podłączenie prądu,

15,00 zł/doba

b) nocleg w domku campingowym /osoba/
1 doba

32,00 zł/doba

kolejne doby

27,00 zł/doba

c) wypożyczenie roweru wodnego

10,00/ zł/godz/szt

d) wynajem łąki rekreacyjnej lub świetlicy

150,00 zł/dzień

4 KORTY MIEJSKIE WRZEŚNIA, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14
Wyszczególnienie

Cena wynajmu /brutto/

a) wynajem kortu*
poniedziałek- piątek

do godz. 16.00
po godz. 16.00

sobota - niedziela

15,00 zł/godz
20,00 zł/godz
20,00 zł/godz

b) wynajem kortu za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej*
poniedziałek- piątek

do godz. 16.00
po godz. 16.00

sobota - niedziela

7,00 zł/godz
10,00 zł/godz
10,00 zł/godz

c) wynajem kortu /szkółka tenisowa - rezerwacja/*
poniedziałek- piątek
do godz. 16.00
po godz. 16.00
sobota - niedziela

15,00 zł/godz
20,00 zł/godz
20,00 zł/godz

Imprezy cykliczne – /wynajem długookresowy- rezerwacja/*
a) wynajem kortu
poniedziałek- piątek

do godz. 16.00
po godz. 16.00

sobota - niedziela

* od powyższych cen przysługuje opłata za ½ godziny

12,00 zł/godz
15,00 zł/godz
15,00 zł/godz

