ZARZĄDZENIE NR 192/ 2022
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za
korzystanie z tych obiektów i urządzeń
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559; 583), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 2 ust. 3 i 4, § 3 i § 4 Uchwały Nr
XXX/392/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sposobu ustalania
cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 1498), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu, jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Suwałki;
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk;
3) OSiR – należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach;
4) jednostkach organizacyjnych Miasta – rozumie się przez to jednostki budżetowe Miasta
Suwałki i samorządowe instytucje kultury, dla których organizatorem jest Miasto Suwałki;
5) administratorze – rozumie się przez to OSiR lub inny podmiot, któremu Miasto powierzyło
zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;
6) umowie – należy przez to rozumieć umowę użyczenia/najmu/dzierżawy/udostępnienia
sporządzoną na piśmie i podpisaną przez strony;
7) obiektach i urządzeniach – należy przez to rozumieć obiekty, pomieszczenia w obiektach,
powierzchnie reklamowe, miejsca noclegowe, środki transportu oraz inne urządzenia i sprzęt
udostępniającego, będące w trwałym zarządzie lub administrowane przez OSIR;
8) harmonogramie – należy przez to rozumieć godzinowy plan wykorzystania obiektu bądź
urządzenia;
9) podmiocie – należy przez to rozumieć najemcę/dzierżawcę oraz użytkownika obiektu/
urządzenia, będących osobą prawną, osoba fizyczną, podmiotem bądź jednostką organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, organizacją pozarządową, która wnioskuje o zawarcie
umowy na udostępnienie obiektu/urządzenia lub korzystanie z obiektu/urządzenia;
10) opłacie należnej – należy przez to rozumieć wysokość czynszu lub cenę za bilet, kartę wstępu
lub paragon, określoną stawką godzinową (zegarową/treningową), tygodniową lub miesięczną,
wyrażoną w złotych, którą obowiązany jest uiścić podmiot korzystający z obiektu/urządzenia
za każdą rozpoczętą godzinę;
11) zwolnienie częściowe z opłaty należnej – jest to opłata należna pomniejszona
o zwolnienie częściowe, o którym mowa w § 3;
12) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r.
poz. 1038 i poz. 1243);
13) usługach statutowych – należy przez to rozumieć usługi określone w statucie organizacji
pozarządowej/podmiotu, z wyłączeniem osoby fizycznej, które zawierają się w sferze zadań
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publicznych, określonych
i o wolontariacie;

w ar.

4 ust. 1 ustawy

o działalności

pożytku

publicznego

14) odpłatnej usłudze statutowej – należy przez to rozumieć usługi określone w statucie
podmiotu, z wyłączeniem osoby fizycznej, za które pobrane są opłaty od korzystających z tych
usług;
15) zadaniu własnym – należy przez to rozumieć zadanie własne Miasta zlecone do realizacji
podmiotowi na podstawie stosownej umowy;
16) sporcie wiodącym – należy przez to rozumieć sport uznany w Mieście Suwałki za wiodący,
tj. sporty indywidualne: badminton, karate kyokushin, lekkoatletyka, pływanie, szachy,
żeglarstwo oraz gry zespołowe: piłka nożna i piłka siatkowa;
17) opłacie zryczałtowanej – należy przez to rozumieć opłatę stałą ustaloną z góry;
18) uchwale – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr XXX/392/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie sposobu ustalania cen i opłat oraz zasad i trybu korzystania
z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2021 r. poz. 1498).
§ 2. Wysokość opłat należnych i zryczałtowanych za korzystanie z obiektów/urządzeń OSiR,
określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. 1. Określa się następujące zasady udzielania zwolnień częściowych z wnoszenia opłaty
należnej dla podmiotów korzystających.
2. Stosuje się zwolnienia częściowe z wnoszenia opłat należnych:
1) ze względu na realizację zadań własnych, tj. gdy dany podmiot na bazie danego
obiektu/urządzenia realizuje usługi statutowe oraz zadania własne na rzecz:
a) dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
w sportach uznanych w Suwałkach za wiodące – o 90%,
b) dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
– o 80%,
c) mieszkańców Miasta – o 50%,
2) ze względu na prowadzoną działalność, tj. gdy dany podmiot na bazie danego
obiektu/urządzenia realizuje usługi statutowe:
a) w zakresie kultury fizycznej i prowadzi treningi w związku z uczestnictwem
we współzawodnictwie sportowym reprezentując Miasto w rozgrywkach ogólnopolskich
w kategorii seniora na co najmniej trzecim poziomie rozgrywek centralnych w sportach
uznanych w Suwałkach za wiodące – o 90%,
b) w zakresie kultury fizycznej i realizuje szkolenie sportowe grup dziecięcych/młodzieżowych
w oparciu o porozumienie z podmiotem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a – o 90%,
c) na rzecz dzieci i młodzieży Miasta – o 70%,
d) na rzecz mieszkańców Miasta – o 30%,
3) ze względu na rodzaj podmiotu:
a) w przypadku drużyn harcerskich działających na terenie Miasta, realizujących zadania
statutowe – o 90%,
b) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w zakresie
profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej oraz
kultury, na rzecz osób w wieku emerytalnym, realizujących nieodpłatnie swoje zadania na
rzecz mieszkańców Miasta – o 70%,
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c) w przypadku podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym
w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego, wodnego i obronności, a także
wykonujących dodatkowo na rzecz Miasta nieodpłatnie zadania publiczne, w tym związane
z organizacją miejskich obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych, imprez
miejskich, jubileuszowych, itp. – o 70%,
d) w przypadku podmiotów realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Miasta,
dofinansowane z budżetu Miasta, budżetu państwa (m. in. Ministerstwa właściwego ds.
sportu), bądź na podstawie umowy zawartej z organem lub instytucją szczebla centralnego
– o 70%,
e) poradnia medycyny sportowej – o 30%.
4) ze względu na objęcie patronatem Prezydenta:
a) w przypadku podmiotów mających siedzibę na terenie Miasta, organizujących wydarzenie
sportowe co najmniej rangi ogólnopolskiej w sportach wiodących, których impreza została
objęta Honorowym Patronatem Prezydenta – o 90%,
b) w przypadku podmiotów organizujących wydarzenia sportowe – o 90%, z wyjątkiem
wydarzenia organizowanego w Hali Sportowo-Widowiskowej Suwałki Arena – o 50%. Jeżeli
przedmiotowe wydarzenie organizowane w Hali Sportowo-Widowiskowej Suwałki Arena jest
imprezą odpłatną - o 20%.
3. Zasada udzielania zwolnień częściowych wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a nie ma
zastosowania w miesiącach, gdy zachodzi konieczność użycia systemu podgrzewania murawy
płyty boiska głównego Stadionu Miejskiego w Suwałkach w celu rozegrania treningu/meczu piłki
nożnej.
4. Prawo do zwolnień częściowych z obiektów OSiR przysługuje dzieciom, młodzieży,
studentom oraz dorosłym, którym zwolnienia częściowe przysługują na podstawie odrębnych
przepisów, w tym na podstawie uchwały nr XLV/554/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy
warunków życia mieszkańców miasta Suwałki.
5. Zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 2, nie stosuje się do usług świadczonych przez
Aquapark, Hostel Wigry i Eurocamping oraz pomieszczeń biurowych.
6. Prezydent może udzielić innych zwolnień częściowych z wnoszenia opłaty należnej za dany
obiekt/urządzenie. Zwolnienia częściowe z wnoszenia opłaty należnej mogą zostać udzielone
na pisemny, umotywowany wniosek podmiotu ubiegającego się o ich udzielenie, skierowany
do Prezydenta za pośrednictwem OSiR.
7. W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną i sposób finansowania, zwolnienia, o których mowa w § 3 ust. 2, mogą
stanowić pomoc de minimis i są udzielane przy zachowaniu warunków rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia
24.12.2013 r.) i rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego
rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań
(Dz. Urz. UE L Nr 215/3 z dnia 07.07.2020 r.).
8. W przypadku, gdy zwolnienia, o których mowa § 3 ust. 2, stanowią pomoc de minimis,
podmiot winien przedłożyć:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
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2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podatnik
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) pozostałych informacji - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
9. Z wnoszenia opłaty należnej zwolniony jest podmiot, jeżeli obowiązek zwolnenia z opłaty
wynika z odrębnych uregulowań, aktów prawnych oraz umów/porozumień realizowanych
z polskimi/okręgowymi związkami sportowymi lub instytucjami szczebla centralnego, stosownie do
umów lub porozumień dotyczących realizacji danego zadania publicznego.
§ 4. 1. Zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 2 nie stosuje się wobec:
1) podmiotów, które funkcjonują i/lub posiadają siedzibę główną poza terenem Miasta;
2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w zakresie sportu i rekreacji,
z wyłączeniem podmiotów wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a;
3) szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym nie jest Miasto.
§ 5. 1. Osobą upoważnioną przez Prezydenta do zawierania umów w imieniu Miasta jest
Dyrektor OSiR na podstawie stosownego pełnomocnictwa do administrowania mieniem miejskim.
2. W celu należytego zabezpieczenia interesu Miasta umowa powinna zwierać między innymi:
1) oznaczenie stron,
2) datę zawarcia umowy,
3) przedmiot umowy,
4) prawa i obowiązki stron,
5) określenie opłaty należnej,
6) postępowanie w przypadku nieuregulowania w terminie płatności,
7) czas trwania,
8) możliwość rozwiązania/wypowiedzenia umowy przed upływem terminu, na jaki została
zawarta, w tym ze skutkiem natychmiastowym oraz termin wydania przedmiotu umowy
w stanie niepogorszonym,
9) określenie daty wejścia w życie,
10) postanowienie umowne o obowiązku zmiany umowy, w razie ustania przesłanki uprawniającej
podmiot do zmiany opłaty należnej, o której mowa w § 3 ust. 2 i obowiązku doprowadzenia
treści umowy do aktualnego stanu faktycznego w zakresie ewentualnego prawa podmiotu do
zwolnienia, a w razie braku woli podmiotu do dokonania tego rodzaju zmiany, postanowienie
umowne uprawniające Miasto do jednostronnego rozwiązania z tej przyczyny umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
3. Umowę dotyczącą pomieszczeń biurowych zawiera się maksymalne na okres trzech lat.
§ 6. Administrator w oparciu o treść przepisów uchwały oraz niniejszego zarządzenia, określa
w swoich wewnętrznych regulaminach/zarządzeniach zasady korzystania z obiektów/urządzeń.
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§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 283/2021
Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub
udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń,
zmienione Zarządzeniem Nr 448/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Suwałkach oraz określenia lub udzielenia zwolnień częściowych z cen i opłat za korzystanie
z tych obiektów i urządzeń oraz Zarządzeniem Nr 35/2022 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia
24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz określenia lub
udzielenia zwolnień cześćiowych zcen i opłat za korzystanie z tych obiektów i obiektów.
§ 8. 1. Umowy pomiędzy administratorem a podmiotem, zawarte przed dniem wejścia w życie
niniejszego zarządzenia, będą realizowane na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa
w § 7 i zachowują swoją ważność do końca okresu, na który zostały zawarte.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być rozwiązane w każdym czasie, na mocy
porozumienia stron.
§ 9. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Suwałkach, na stronie internetowej OSiR oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Suwałkach i OSiR oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Uzasadnienie
Przepisy art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 19956 roku o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) wyznaczają generalną właściwość organów samorządu
terytorialnego do określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
jednostek samorządu terytorialnego. Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej jest
przepisem lex specialis względem przepisów zawartych w ustawach ustrojowych, a zatem
przewidziana w nim kompetencja organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest
szczególnym upoważnieniem ustawowym do podjęcia aktu prawa miejscowego w rozumieniu
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) .
W konsekwencji należy przyjąć, że aktem prawa miejscowego jest również akt podjęty przez
organ wykonawczy (Prezydenta Miasta Suwałk) w ramach subdelegacji unormowanej
w art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Dlatego też przedmiotowe zarządzenie
Prezydenta Miasta Suwałk , jako wydane z upoważnienia Rady Miejskiej w Suwałkach
zawartego w Uchwale nr XXX/392/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, wydanego w oparciu
o art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej – stanowi akt prawa miejscowego.
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Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1461). Zgodnie z art. 13 pkt. 2 tej ustawy w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza
się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ
gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy. Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 akty
normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dnia od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany
akt normatywny określi termin dłuższy. W związku z powyższym koniecznym jest ogłoszenie
przedmiotowego Zarządzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta Suwałk
Czesław Renkiewicz
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Załącznik do zarządzenia Nr 192/ 2022
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Lp.

Typ / rodzaj powierzchni (outdoor)

Symbol

Lokalizacja

Powierzchnia

Cena brutto

I.Cennik powierzchni reklamowych (opłata miesięczna)
1.Reklama zewnętrzna (outdoorowa)
1 200,00 zł
(ul. Wojska
Polskiego)

1.

Konstrukcja reklamowa typu ,,V-side”
(trójstronna)

O1

Stadion Lekkoatletyczny

18 m²/strona

950,00 zł
(ul.
Ptaszyńskiego/
ul. Wojska
Polskiego)
650,00 zł
(ul. Sportowa)

2.

3.

Kostka reklamowa – wolnostojąca
konstrukcja usytuowana vis-a-visa
głównego wejścia do Aquaparku
Ogrodzenie przy ścieżce rowerowej i
boiskach do siatkówki plażowej

O2

Aquapark

7,3 m²/strona

200,00 zł

O3

Zalew Arkadia

1 m²

45,00 zł

4.

Suwałki Beach Arena – bandy (24
szt.)

O4

Zalew Arkadia

1 m²

45,00 zł

5.

Kostka reklamowa – wolnostojąca
konstrukcja służąca do ekspozycji
banerów reklamowych

O5

Aquapark

7,3 m²/strona

200,00 zł

O6

Aquapark

9 m²/panel

125,00 zł

6.

Reklama w oknie

7.

Reklama na ścianie hali

O7

Hala

134,40 m²

2 700,00 zł

8.

Reklama na ścianie pływalni

O8

Pływalnia

68 m²

1 230,00 zł

Najem powierzchni reklamowej /
komercyjnej wolnostojącej

O9

1 m²

40,00 zł

Powierzchnia R1

I1

Strefa rekreacyjna

33,90 m²
1 m²

500,00 zł
55,00 zł

Powierzchnia R2

I2

Główny hol

8,30 m²

200,00 zł

Powierzchnia R3

I3

11,30 m²

80,00 zł

Powierzchnia R4

I4

7,40 m²

70,00 zł

Powierzchnia R5

I5

Strefa rekreacyjna

12,70 m²

100,00 zł /
150,00 zł*

Powierzchnia R6

I6

Strefa rekreacyjna

4,40 m²

100,00 zł /
150,00 zł*

Powierzchnia R7

I7

Główny hol - ściana

24 m²

450,00 zł

ROLL-UP

I8

Główny hol

2,5 m²

86,10 zł

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aquapark
I. Cennik powierzchni reklamowych (opłata miesięczna)
2. Reklama wewnętrzna - Aquapark
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a)Tygodniowo
18.

19.

Umieszczenie reklamy na monitorze
LCD

I9

Udostępnienie powierzchni pod
automaty spożywcze

– 8,27 zł (ok.
448 emisji)
b)Miesięcznie
– 32,00 zł (ok.
1792 emisje)
c)Rocznie –
370,00 zł

Główny hol

Spot 30
sekund

Główny hol, hol piętro

1 m²

150,00 zł

2,5 m²

65,00 zł

I.Cennik powierzchni reklamowych (opłata miesięczna)
3. Reklama wewnętrzna – Pływalnia przy ul. Wojska Polskiego
ROLL-UP

20.

I10

Główny hol

I. Cennik powierzchni reklamowych (opłata miesięczna)
4. Reklama zewnętrzna/wewnętrzna – Hala Suwałki Arena

21.

Umieszczenie reklamy na
zewnętrznym telebimie

Teren Hali Suwałki
Arena

Spot min. 10
sekund co 10
minut w godz.
6.30-21.30

150,00 zł

Umieszczenie reklamy na
wewnętrznym telebimie w trakcie
imprezy transmitowanej przez TV

22.

UWAGA – dostępność usługi jest
uzależniona od indywidualnych
warunków transmisji przez daną TV
oraz rodzaju widowiska sportowego
lub kulturalnego

Duża hala

Spot min. 10
sekund co 10
minut

Umieszczenie reklamy na
wewnętrznym telebimie w trakcie
imprezy bez transmisji TV

Duża hala

Spot min. 10
sekund co 10
minut

70,00 zł /
impreza

Reklama wewnątrz hali

Hol, hala duża, hala mała

1 m²

37,00 zł

ROLL-UP
(szer. od 80 do 120 cm)

Hol wejściowy

2,5 m²

123,00 zł

2,5 m²/dzień

60,00 zł

23.
24.
25.
26.

ROLL-UP
(szer. od 80 do 120 cm)
Hol wejściowy
I. Cennik powierzchni reklamowych (opłata miesięczna)
5. Reklama zewnętrzna/wewnętrzna

120,00 zł /
impreza

Inna, nie wymieniona w
pkt. 1-26, powierzchnia reklamowa

Obiekty Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Suwałkach
27.
1 m²
55,00 zł
* - cena uzależniona od okresu ekspozycji: do 6 miesięcy – 150,00 zł, powyżej – 100,00 zł, w przypadku ograniczonego popytu
dopuszczalne jest zastosowanie rabatu do 30 % ceny podstawowej
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
1. AQUAPARK
Strefa basenowa - (poniedziałek - czwartek): 6.00 - 9.00
1) Bilet normalny: * (U)

28.

a) 1-godzinny

60 minut

19,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

24,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

28,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

36,00 zł

60 minut

17,00 zł

2) Bilet ulgowy/rodzinny (cena za 1 osobę): *
a) 1-godzinny

Id: 788C5615-B9F8-4DAB-BD47-F2071F023FB0. Podpisany

Strona 2 z 15

b) 2-godzinny

120 minut

20,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

24,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

30,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

15,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

19,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

23,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

28,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

20,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

25,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

29,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

37,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

18,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

21,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

25,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

31,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

16,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

20,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

24,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

29,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

21,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

26,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

30,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

38,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

19,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

22,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

26,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

32,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

17,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

21,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

25,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach otwarcia
strefy

30,00 zł

3) Bilet grupowy (cena za 1 osobę): *

Strefa basenowa - (poniedziałek - czwartek): 9.00 - 15.00
4) Bilet normalny: * (U)

5) Bilet ulgowy/rodzinny (cena za 1 osobę): *

6) Bilet grupowy (cena za 1 osobę): *

Strefa basenowa - (poniedziałek - czwartek): 15.00 - 22.00
7) Bilet normalny: * (U)

8) Bilet ulgowy/rodzinny (cena za 1 osobę): *

9) Bilet grupowy (cena za 1 osobę): *
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Strefa basenowa - weekendy (piątek, sobota, niedziela) i święta: 6.00 - 9.00
1) Bilet normalny: * (U)
a) 1-godzinny

60 minut

21,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

28,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

33,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

40,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

19,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

24,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

27,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

33,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

18,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

22,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

25,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

32,00 zł

2) Bilet ulgowy/rodzinny (cena za 1 osobę): *

3) Bilet grupowy (cena za 1 osobę): *

Strefa basenowa - weekendy (piątek, sobota, niedziela) i święta: 9.00 - 15.00
4) Bilet normalny: * (U)
a) 1-godzinny

60 minut

22,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

29,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

34,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

41,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

20,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

25,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

28,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

34,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

19,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

23,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

26,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

33,00 zł

5) Bilet ulgowy/rodzinny (cena za 1 osobę): *
29.

6) Bilet grupowy (cena za 1 osobę): *

Strefa basenowa - weekendy (piątek, sobota, niedziela) i święta: 15.00 - 22.00
7) Bilet normalny: * (U)
a) 1-godzinny

60 minut

23,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

30,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

35,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

42,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

21,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

26,00 zł

8) Bilet ulgowy/rodzinny (cena za 1 osobę): *
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c) 3-godzinny

180 minut

29,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

35,00 zł

a) 1-godzinny

60 minut

20,00 zł

b) 2-godzinny

120 minut

24,00 zł

c) 3-godzinny

180 minut

27,00 zł

d) bez limitu

pobyt w godzinach
otwarcia strefy

34,00 zł

1) seria K2 (wartość - 100 zł, rabat 10% )

6 miesięcy

90,00 zł

2) seria K3 (wartość - 200 zł, rabat 15% )

6 miesięcy

170,00 zł

3) seria K4 (wartość - 300 zł, rabat 20% )

6 miesięcy

240,00 zł

4) seria K5 (wartość - 500 zł, rabat 25% )

12 miesięcy

375,00 zł

5) seria K6 (wartość - 1000 zł, rabat 30% )

12 miesięcy

700,00 zł

6) seria VIP (wartość - 1500 zł, rabat 40% )

500 dni

900,00 zł

1) Bilet instruktorski *

60 minut

25,00 zł

2) Osoba - bilet instruktorski*

60 minut

10,00 zł

3) Bilet grupowy (cena za 1 osobę)/gr.szkol./Umowa

120 minut

19,00 zł

4) Wynajem 1 toru basenowego (max. 6 osób)

godzina

30,00 zł

5) Wynajem basenu do nauki pływania (max. 20 osób)

godzina

60,00 zł

a) 1-2 godziny

godzina

120,00 zł

b) 3-4 godziny

godzina

100,00 zł

c) 5 i więcej godzin

godzina

80,00 zł

7) Opłata za zgubienie lub zniszczenie transpondera Systemu
Elektronicznej Identyfikacji Klienta

sztuka

35,00 zł

sztuka

5,00 zł

9) Bilet grupowy (cena za 1 osobę): *

Karty abonamentowe:**

30.

Usługi pozostałe:

31.

6) Wynajem sali konferencyjnej z zapleczem multimedialnym
i nagłośnieniem:

8) Opłata za uszkodzenie transpondera
Elektronicznej Identyfikacji Klienta

Systemu

1) Nauka pływania – zajęcia zorganizowane
(2 razy w tygodniu):
a) karnet 1-miesięczny

miesiąc

160,00 zł

b) karnet 2-miesięczny

2 miesiące

260,00 zł

c) karnet 3-miesięczny

3 miesiące

340,00 zł

a) karnet 1-miesięczny

miesiąc

110,00 zł

b) karnet 2-miesięczny

2 miesiące

170,00 zł

c) karnet 3-miesięczny

3 miesiące

220,00 zł

2) Nauka pływania – zajęcia zorganizowane (grupa "Maluchy"
- 1 raz w tygodniu):*
32.

33.

Aqua aerobik - zajęcia zorganizowane*
a) bilet jednorazowy (1 zajęcia)
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34.

b) karnet 8 zajęć

miesiąc

140,00 zł

c) karnet 12 zajęć

miesiąc

170,00 zł

Opłata manipulacyjna w związku z dokonywaniem zmian
warunków umowy dotyczącej usług świadczonych w
Aquaparku

1 zmiana

10,00 zł

60 minut

22,00 zł

120 minut

30,00 zł

60 minut

20,00 zł

120 minut

28,00 zł

60 minut

24,00 zł

120 minut

32,00 zł

60 minut

22,00 zł

120 minut

30,00 zł

Stefa sauny - od poniedziałku do czwartku:
Bilet normalny: * (U)
a) 1-godzinny
b) 2-godzinny
Bilet ulgowy:*
a) 1- godziny
b) 2-godzinny
Strefa sauny - od piątku do niedzieli oraz w święta:
Bilet normalny: * (U)
a) 1-godzinny
b) 2-godzinny
Bilet ulgowy:*
a) 1-godzinny
b) 2-godzinny

Objaśnienia
* - za przekroczony czas pobytu naliczana jest dopłata wg stawki za minutę:
▪ 0,50 zł bilet normalny,
▪ 0,30 zł bilet ulgowy, rodzinny, grupowy
(U) - od cen biletów normalnych przysługują zniżki zgodnie z Suwalską Kartą Mieszkańca, tj:
▪ 20% - osoby dorosłe
▪ 50% - dzieci szkolne, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, seniorzy
** karty abonamentowe : korzystanie realizowane jest zgodnie z Regulaminem Konta Klienta ustalonego odrębnym Zarządzeniem
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
Informacje dodatkowe:
• Bilet rodzinny – 1 lub 2 opiekunów + co najmniej jedno dziecko (w wieku do lat 18)
• Bilet ulgowy – dzieci powyżej 3 lat, uczniowie, studenci (do 26 roku życia), emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, przysługuje
za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki; dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej;
• Bilet grupowy – przeznaczony jest dla grupy zorganizowanej - minimum 10 osób do 18 roku życia + opiekun (1/10 osób) lub
15 osób dorosłych + opiekun (1/15 osób), opiekunom przysługuje wstęp wolny. Bilet grupowy stosowany jest również przy realizacji
programów Miasta Suwałki;
• Bilet instruktorski – za każdą rozpoczętą godzinę, do jego zakupu zobowiązane są osoby (instruktorzy) prowadzące zajęcia
obejmujące elementy nauki oraz doskonalenia pływania, rehabilitacji, itp. na basenie. prowadzenie zajęć z wyłącznie jednym
podopiecznym (instruktor + 1 osoba)
*Osoba - bilet instruktorski - opłata za każdą osobę uczestniczącą w danej godzinie zajęć, pobierana w zależności od ilości
uczestników zajęć w danej godzinie, liczone od drugiej osoby uczestniczącej w zajęciach nauki pływania w danej godzinie
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• Do bezpłatnego wstępu uprawnieni są:
dzieci do lat 3 – wiek dziecka udokumentowany, wstęp wyłącznie pod opieką osoby dorosłej;
- weterani i weterani poszkodowani, za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z uprawnień
-opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) lub z orzeczeniem
o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
- opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia,
- opiekunowie lub przewodnicy osób niewidomych lub ociemniałych
Przez opiekuna należy rozumieć osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby ociemniałej lub niewidomej – osobę, która
ukończyła 13 lat.
Uwaga:
Obsługa Aquaparku jest uprawniona do weryfikacji uprawnień do zakupu biletów z bonifikatą od standardowej ceny jednostkowej
biletu wskazanej w Cenniku.
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
2.Suwałki ARENA – Hala Sportowo - Widowiskowa
Udostępnienie hali do celów biznesowych (m. in. Imprezy zamknięte, targi, kiermasze, konwencje, sympozja, wystawy, itp.)
1) Event / impreza na dużej hali

Dzień

a)Impreza do 6 godzin

Godzina

b)Impreza powyżej 6 godzin

Godzina
Dzień

2) Dzień techniczny na dużej hali (na
rozłożenie i złożenie niezbędnego
sprzętu)

10 000,00 zł
1 000,00 zł
800,00 zł
5 000,00 zł

Godzina

600,00 zł

Dzień

3 000,00 zł

3) Event / impreza na małej hali
Godzina
Dzień

4) Udostępnienie garderoby

Godzina
5 )Rozłożenie wykładziny chroniącej
parkiet

Usługa

35.

300,00 zł
800,00 zł
40,00 zł

2 000,00 zł

Udostępnienie hali do celów kulturalno – rozrywkowych (m. in.: imprezy estradowe, koncerty, kabaretony, inne
przedsięwzięcia komercyjne, itp.)
1) Koncert/impreza na dużej hali

Dzień

20 000,00 zł

Dzień

5 000,00 zł

Godzina

600,00 zł

Dzień

1 000,00 zł

Godzina

100,00 zł

Usługa

2 000,00 zł

Dzień meczowy

6 000,00 zł

Dzień meczowy – 2 dni kalendarzowe

12 000,00 zł

2) Dzień techniczny na dużej hali (na
rozłożenie i złożenie niezbędnego
sprzętu)

3) Udostępnienie garderoby
36.

4) Rozłożenie wykładziny chroniącej
parkiet
Udostępnienie hali do celów sportowo – rekreacyjnych*
1)Mecz ligowy
a) Mecz piłki siatkowej mężczyzn
(pierwszy/drugi poziom rozgrywek
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centralnych)

2) Rozłożenie teraflexu**

37.
3) Trening na dużej hali

Usługa

Godzina

200,00 zł

Boisko siatkarskie (możliwość podziału na
3 boiska siatkarskie -)/ godzina jednego
boiska

80,00 zł

Godzina

100,00 zł

Spot min. 10 sekund co 10 minut w godz.
6.30-21.30

172,20 zł/miesiąc

4) Trening na małej hali
REKLAMA, MARKETING
1) Umieszczenie reklamy na
zewnętrznym telebimie (od ul.
Zarzecze)
2) Umieszczenie reklamy na
wewnętrznym telebimie w trakcie
imprezy transmitowanej przez TV

38.

UWAGA – dostępność usługi
uzależniona jest od indywidualnych
warunków transmisji przez daną TV
oraz rodzaju widowiska sportowego
lub kulturalnego
3) Umieszczenie reklamy na
wewnętrznym telebimie w trakcie
imprezy bez transmisji TV

2 000,00 zł

Spot min. 10 sekund co 10 minut

120,00 zł/impreza

Spot min. 10 sekund co 10 minut

70,00 zł/impreza

4) Reklama wewnątrz hali (hol, hala
duża, hala mała)

1 m²/miesiąc

37,00 zł

5) ROLL-UP szer. od 80 do 120 cm
(hol wejściowy)

1 m²/miesiąc

123,00 zł

6) ROLL-UP szer. od 80 do 120 cm
(hol wejściowy)

1 m²/dzień

60,00 zł

Dzień

1 000,00 zł

Godzina

200,00 zł

1 m²/dzień

60,00 zł

1 m²/miesiąc

150,00 zł

1 m²/dzień

60,00 zł

1 m²/miesiąc

150,00 zł

INNE USŁUGI

1)Udostępnienie sali konferencyjnej
/VIP
2) Miejsce pod urządzenia (m. in.
dystrybutor kawy, napoi, itp.)

3)Miejsce pod stoisko

39.

4) Podesty sceniczne (możliwość
budowy sceny z modułów 1 m x 2 m –
do 24 m²)

Pierwszy dzień najmu /moduł

40,00 zł

Kolejny dzień najmu/moduł

20,00 zł

5) Ustawienie krzeseł na płocie boiska
lub wypożyczenie (OSiR nie zapewnia
transportu – odrębna usługa)

Sztuka/doba

6) Obsługa szatni przez pracowników
OSiR w trakcie imprezy innego
organizatora

Okrycie wierzchnie

1,23 zł
1,23 zł x liczba widzów/kibiców
wskazanych w decyzji zezwalającej
na organizację imprezy masowej
lub wskazanych w umowie z OSIR
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Dzień: 7.00-21.30
Godzina: 60 minut – opłata naliczana za każdą rozpoczętą godzinę
* - w okresie maj – sierpień ceny za udostępnienie hali do celów sportowo – rekreacyjnych ulegają obniżeniu o 30 %
** - usługa rozłożenia teraflex-u nie jest objęta zniżkami
UWAGA: przed udostępnieniem hali do celów sportowo – rekreacyjnych należy rozumieć obiekt z wyłączeniem holu głównego i
antresoli, udostępnienie tych powierzchni do celów komercyjnych i reklamowych wymaga odrębnych ustaleń z Dyrektorem OSiR
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
3.Hala Sportowa
Hala duża/godzina treningowa

1) Udostępnienie hali do celów
treningowych, szkoleniowych i
metodycznych

Hala mała/godzina treningowa

50,00 zł

Hala duża/godzina

160,00 zł

Hala mała/godzina

130,00 zł

Godzina treningowa

10,00 zł

Godzina

40,00 zł

Godzina

50,00 zł

Godzina

80,00 zł

Kiermasze, wystawy, targi / dzień

7 000,00 zł

Przygotowanie hali do imprezy / dzień
techniczny

2 000,00 zł

2) Udostępnienie hali do
organizowania zawodów i imprez

3) Udostępnienie holu na zajęcia
sportowo – rekreacyjne
4) Udostępnienie sali konferencyjnej
5) Udostępnienie sauny suchej lub
parowej (maksymalnie 10 osób)
40.

6) Udostępnienie sauny suchej i
parowej (maksymalnie 10 osób)

7) Udostępnienie hali sportowej do
celów organizacji giełd handlowych,
wystaw, zjazdów, itp. (w cenę najmu
nie wlicza się wyposażenia krzeseł i
stolików, itp.)

90,00 zł

Godzina treningowa: 45 minut
Godzina: 60 minut
UWAGA: dla obozów sportowych przyjmuje się godzinę treningową jako 60 min. ceny pozostają bez zmian.

II.Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
4.Ścianka wspinaczkowa
1) Bilet wstępu jednorazowy – klient
indywidualny

Godzina

2) Bilet wstępu jednorazowy – dzieci i
młodzież ucząca się do 26-go roku
życia

Godzina

3) Bilet wstępu jednorazowy – grupy
szkolne zorganizowane

Osoba/godzina

10,00 zł

7,00 zł

5,00 zł

41.
4 )Karnet wstępu (60 dni) 10 wejść
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10 godzin/50 dni

90,00 zł
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5) Instruktaż z zakresu użytkowania
sprzętu, urządzeń ściany oraz podstawy
górnej asekuracji (na wędkę)

Jednorazowo 30 minut

6) Udostępnienie ściany
wspinaczkowej na wyłączność do 6
osób wraz ze sprzętem
specjalistycznym i nadzorem operatora
ściany

20,00 zł

Godzina
150,00 zł

7) Dodatkowy operator – przy grupie
powyżej 6 osób

Godzina

50,00 zł

Godzina: 60 min.
W cenę wliczone jest udostępnienie sprzętu specjalistycznego (uprzęże, liny, przyrządy do asekuracji).
Przy zakupie biletów wstępu na ściankę wspinaczkową i usługi instruktorskie obowiązują ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty
Mieszkańca, jednak ulgi z tego tytułu nie sumują się.

III.Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
5.Pływalnia
1) Bilet wstępu jednorazowy normalny

Godzina treningowa

10,00 zł

Godzina treningowa

7,00 zł

Godzina treningowa

65,00 zł

Od poniedziałku do piątku w godz. 6.106.55, 19.30-21.40

70,00 zł

2 )Bilet wstępu jednorazowy ulgowy*

3) Udostępnienie pływalni – 1 tor

4) Karnet miesięczny normalny w dni
powszednie
42.
5) Karnet miesięczny ulgowy w dni
powszednie

Od poniedziałku do piątku w godz. 6.106.55, 19.30-21.40

6) Karnet łączony (pływalnia +
siłownia)

Miesiąc

45,00 zł

140,00 zł

- godzina treningowa 45 minut
* - do korzystania z biletów i karnetów ulgowych mają prawo: młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia.
Ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami / promocjami.

II.Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
6.Siłownia
1) Bilet wstępu jednorazowy normalny
2 )Karnet miesięczny – wstęp
nielimitowany
3) Karnet 2-tygodniowy – wstęp
nielimitowany
4) Trener Personalny, który
przyprowadza na zajęcia minimum 4
osoby – wejście gratis
5) Solarium
43.
6) Wypożyczenie roweru
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90 minut

10,00 zł

Miesiąc

100,00 zł

2 tygodnie

60,00 zł

-

-

1 minuta

1,00 zł

Godzina (60 minut)

7,00 zł
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7) Wypożyczenie roweru

Doba

40,00 zł
* - do korzystania z biletów i karnetów ulgowych mają prawo: młodzież szkolna i studenci do 26-go roku życia.
Ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami / promocjami.
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
7.Stadion Lekkoatletyczny
1) Udostępnienie stadionu na zawody
szczebla miejskiego

Godzina (60 minut)

150,00 zł

2) Udostępnienie stadionu na zajęcia
treningowe

Godzina (60 minut)

150,00 zł

3) Udostępnienie stadionu w celach
komercyjnych

Godzina (60 minut)

300,00 zł

4) Indywidualne korzystanie z bieżni /
jednorazowe

Osoba/do 2 godzin

5,00 zł

Osoba/do 2 godzin

7,00 zł

Osoba/miesiąc

50,00 zł

Osoba/miesiąc

70,00 zł
Noclegi dla osób indywidualnych
(osoba/doba)

5) Indywidualne korzystanie z bieżni /
jednorazowe +szatnia i prysznic
6) Indywidualne korzystanie z bieżni/
bez limitu – karnet
7) Indywidualne korzystanie z bieżni/
bez limitu +szatnia i prysznic – karnet

Noclegi dla grup sportowych (osoba/doba)
44.

8) Pawilon sportowy
9) Udostępnienie boiska do piłki nożnej

25,00 zł

35,00 zł

90 minut

200,00 zł

II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
8.Korty tenisowe ceglaste
1 )Bilet wstępu jednorazowy normalny
poniedziałek – piątek (1 kort)

45.

1 kort / jednostka treningowa

20,00 zł

2) Bilet wstępu jednorazowy normalny
sobota – niedziela (1 kort)

1 kort / jednostka treningowa

25,00 zł

3) Bilet wstępu jednorazowy ulgowy
poniedziałek – piątek (1 kort) do godz.
14.00

1 kort / jednostka treningowa

14,00 zł

4) Bilet wstępu jednorazowy ulgowy
poniedziałek – piątek (1 kort) po godz.
14.00

1 kort / jednostka treningowa

20,00 zł

5) Bilet wstępu jednorazowy ulgowy
sobota – niedziela (1 kort)

1 kort / jednostka treningowa

20,00 zł

1 kort/10 jednostek treningowych/sezon

160,00 zł

1 kort/10 jednostek treningowych/sezon

200,00 zł

Jednostka treningowa

5,00 zł

6) Promocyjny bilet wielorazowy
wstępu poniedziałek – piątek
(na 10 godz.)
7) Promocyjny bilet wielorazowy
wstępu sobota – niedziela (na 10 godz.)
8) Wypożyczenie rakiety tenisowej
(poniedziałek – piątek)
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9) Wypożyczenie rakiety tenisowej
(sobota – niedziela)

Jednostka treningowa

7,00 zł

3 korty/godzina
150,00 zł
10) Udostępnienie kortów na turnieje
Jednostka treningowa: 50 minut.
Sezon: okres od 1 maja do 15 października.
Przy wynajmie kortów tenisowych do celów indywidualnych niekomercyjnych oraz wypożyczeniu sprzęt sortowo – rekreacyjnego
stosuje się ulgi wynikające z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca.
Ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami i promocjami.
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
9.Korty tenisowe trawiaste

46.

1) Bilet wstępu jednorazowy normalny
(poniedziałek – piątek) do godz. 14.00

1 kort / jednostka treningowa

2 )Bilet wstępu jednorazowy normalny
(poniedziałek – piątek) po godz. 14.00

1 kort / jednostka treningowa

14,00 zł

16,00 zł

3)Bilet wstępu jednorazowy normalny
(sobota – niedziela)

1 kort / jednostka treningowa

20,00 zł

4) Bilet wstępu jednorazowy ulgowy
(poniedziałek – piątek) do godz. 14.00

1 kort / jednostka treningowa

10,00 zł

5) Bilet wstępu jednorazowy ulgowy
(poniedziałek – piątek) po godz. 14.00

1 kort / jednostka treningowa

14,00 zł

6) Bilet wstępu jednorazowy ulgowy (
sobota – niedziela)

1 kort / jednostka treningowa

16,00 zł

7) Promocyjny bilet wielorazowy
wstępu (poniedziałek – piątek)

1 kort/10 jednostek treningowych/sezon

100,00 zł

8) Promocyjny bilet wielorazowy
wstępu (sobota – niedziela)

1 kort/10 jednostek treningowych

120,00 zł

Jednostka treningowa

5,00 zł

10) Wypożyczenie rakiety tenisowej
(sobota – niedziela)

Jednostka treningowa

7,00 zł

11) Udostępnienie kortów na turnieje

2 korty/godzina

120,00 zł

9) Wypożyczenie rakiety tenisowej
(poniedziałek – piątek)

Jednostka treningowa: 50 minut.
Sezon: okres od 1 maja do 15 października.
Przy wynajmie kortów tenisowych do celów indywidualnych niekomercyjnych oraz wypożyczeniu sprzęt sortowo –
rekreacyjnego stosuje się ulgi wynikające z posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca.
Ulgi z tytułu posiadania Suwalskiej Karty Mieszkańca nie sumują się z innymi ulgami i promocjami.
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
10.Hostel Wigry
Na parterze i I piętrze
Doba
1) Pokój 1-osobowy

Doba/sezon
Doba

2) Pokój 2-osobowy
47.

Doba/sezon
Doba

3) Pokój 3-osobowy
Doba/sezon
4) Apartament
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Doba

80,00 zł
90,00 zł
120,00 zł
130,00 zł
145,00 zł
155,00 zł
165,00 zł
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Doba/sezon

175,00 zł

Doba

130,00 zł

Doba/sezon

145,00 zł

5) Pokój nr 2 z aneksem kuchennym

Na II piętrze
1) Pokój 2-osobowy
2) Pokój 3-osobowy

3) Pokój 4-osobowy
4) Pokój 5-osobowy
5) Pokój 6-osobowy SK z balkonem

6) Grupa zorganizowana (od 10 osób
do 20 osób)

Doba

100,00 zł

Doba/sezon

110,00 zł

Doba

130,00 zł

Doba/sezon

145,00 zł

Doba

155,00 zł

Doba/sezon

165,00 zł

Doba

165,00 zł

Doba/sezon

175,00 zł

Doba

200,00 zł

Doba/sezon

220,00 zł

Osoba/doba

45,00 zł

Osoba/doba/sezon

50,00 zł

Osoba/doba
7) Grupa zorganizowana (powyżej 20
osób)

8) Udostępnienie Sali konferencyjnej

40,00 zł

Osoba/doba/sezon

Do 2
godzin

Do 5
godzin

200,00 zł

300,00 zł

45,00 zł

Do 7 godzin

Do 9
godzin

Każda kolejna
rozpoczęta godzina
powyżej 9 godzin

400,00 zł

600,00 zł

100,00 zł

9) Stali rezydenci – nocowanie 30
noclegów z rzędu (pod warunkiem
dostępności miejsc noclegowych w
obiekcie)

Doba

35,00 zł

10) Parking

Doba

10,00 zł

11) Pokój sędziów – udostępnienie na
potrzeby meczy
Dzień
100,00 zł
Doba – doba hotelowa w godz. od 14.00 do godz. 11.00 następnego dnia.
Sezon – obejmuje miesiące od czerwca do sierpnia oraz wszystkie święta państwowe oraz wydarzenia lokalne, jak np. Suwałki Blues
Festival czy Jarmark Kamedulski (Dni Suwałk).

II.Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
11.Stadion Piłkarski
1) Mecz piłkarski przy sztucznym
oświetleniu

Mecz 90 minut

3 500,00 zł

2) Mecz piłkarski przy sztucznym
oświetleniu (45 min. przy sztucznym
oświetleniu + 45 min. bez oświetlenia)

Mecz 90 minut

3 000,00 zł

3) Mecz piłkarski bez sztucznego
oświetlenia
4) Mecz piłkarski z podgrzewaniem
murawy

Mecz 90 minut
Mecz 90 minut

5) Mecz piłkarski przy sztucznym
oświetleniu z podgrzewaniem murawy

Mecz 90 minut

6) Mecz na boisku treningowym

Mecz 90 minut
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2 500,00 zł
6 000,00 zł
7 000,00 zł
450,00 zł
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48.

7) Boisko treningowe przy sztucznym
oświetleniu

60 minut

400,00 zł

8) Trening na płycie głównej

60 minut*

850,00 zł

9) Trening na płycie głównej ze
sztucznym oświetleniem

60 minut*

1 350,00 zł

60 minut*

1 500,00 zł

60 minut*

2 000,00 zł

Mecz/trening

100,00 zł

13) Sauna + jacuzzi

Godzina

65,00 zł

14) Boisko treningowe

Godzina

300,00 zł

15) Koncerty i imprezy masowe

1 dzień

10 000,00 zł

1 dzień

2 500,00 zł

10) Trening na płycie głównej z
podgrzewaniem murawy
11) Trening na płycie głównej ze
sztucznym oświetleniem i
podgrzewaniem murawy
12) Szatnia

16) Plac przed budynkiem na imprezy
rekreacyjne i okolicznościowe

*- po przekroczeniu 60 minut jest naliczana opłata proporcjonalnie co 10 minut.
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
12.Eurocamping
1) Pobyt osoba dorosła

Doba

12,00 zł

2) Pobyt dziecko 6-16 lat

Doba

10,00 zł

3) Pobyt młodzież szkolna i
akademicka (17-26 lat)

Doba

10,00 zł

Doba

5,00 zł

Doba

12,00 zł

Doba

20,00 zł

Doba

10,00 zł

Doba

15,00 zł

Doba

25,00 zł

Doba

12,00 zł

Doba

30,00 zł

Doba

8,00 zł

Doba

15,00 zł

Doba

7,00 zł

1 pranie

10,00 zł

1 natrysk

10,00 zł

4) Korzystanie z kuchni
5) Namiot
6) Przyczepa kempingowa
7) Przyczepa towarowa
8) Mikrobus
9) Wóz kempingowy
10) Samochód osobowy
11) Autokar
12) Motocykl
13) Podłączenie do energii elektrycznej
14) Zwierzęta domowe
15) Korzystanie z pralki
49.

16) Kąpiel (prysznic) dla osób
przyjezdnych – nie zameldowanych
17) Toaleta chemiczne – opróżnienie

1 opróżnienie
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
13.Inne usługi

1) Leżak
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Godzina

12,00 zł

2,00 zł

Strona 14 z 15

2) Wypożyczenie ringu bokserskiego
na zawody

Zawody

4 000,00 zł

3) Brama START/META
pneumatyczna

Zawody

300,00 zł

Sztuka/doba

150,00 zł

Doba

100,00 zł

Doba

4,00 zł

Doba

400,00 zł

Sztuka/doba

50,00 zł

Sztuka/doba

12,00 zł

Sztuka/doba

5,00 zł

Sztuka/doba

15,00 zł

4) Zabawki pneumatyczne dmuchane:
dart, brama piłkarska, mini boisko
piłkarskie
5) Namiot (2 x 3 m)
6) Kijki do nordic walking (komplet 2
szt.)
7) Nagłośnienie (2kolumny+
mikser+mikrofon)
8) Podest estradowy (2 m x 1 m łącznie
24 m²)
9) Barierki (kordony 2 m)
50.

10) Krzesło materiałowe
11) Stół rozkładany
12) Stolik koktajlowy

Sztuka/doba
II. Cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń
14.Transport

Renault Trafic (8 osób + kierowca)

IVECO (19 osób + kierowca)

km

km

15,00 zł

Cena usługi - suma kosztów dla danej trasy obejmująca: zakup
paliwa*, koszty osobowe, amortyzację*, opłaty drogowe i
parkingowe oraz inne opłaty publicznoprawne.
*średnia aktualna cena paliwa oferowana w sprzedaży detalicznej
wg. raportu e-petrol.pl
* koszt uwzględniający stałe opłaty eksploatacyjne oraz
amortyzację księgową.

51.
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