CENNIK GOSiR W GNIEWIE
BILETY WSTĘPU
8% VAT

OPIS

CENA

1.JEDNORAZOWY W SOBOTY,
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
ORAZ W DNI POWSZEDNIE
W OKRESIE WAKACYJNYM

1. Hala widowiskowo-sportowa.

• 50,00 zł brutto/h

2. 1/3 hali widowiskowo-sportowej.

•17,00 zł brutto/h

3. Hol górny hali widowiskowo-sportowej.

•12,00 zł brutto/h

2. SIŁOWNIA

1. Wejścia jednorazowe

· 5 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby bez możliwości korzystania z prysznica
(tzw. wejście indywidualne);
· 7 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby wraz z prysznicem (tzw. wejście indywidualne).

dla osób indywidualnych.
2. Wejścia jednorazowe
dla grup zorganizowanych przez osoby
indywidualne.

3. Wejścia jednorazowe dla grup zorganizowanych
przez stowarzyszenia/kluby gminy Gniew.

· 4 zł brutto za 1 godzinę (bez możliwości korzystania z prysznica) od 1 osoby
wchodzącej w skład tzw. grupy zorganizowanej, gdzie przez grupę zorganizowaną należy
rozumieć – grupę 6 osób, która wykupuje usługę wspólnie, co uprawnia ją do
jednoczesnego korzystania z siłowni w określonym czasie;
· 6 zł brutto za 1 godzinę (z możliwością korzystania z prysznica) od 1 osoby
wchodzącej w skład tzw. grupy zorganizowanej, gdzie przez grupę zorganizowaną należy
rozumieć – grupę 6 osób, która wykupuje usługę wspólnie, co uprawnia ją do
jednoczesnego korzystania z siłowni w określonym czasie.

· 3 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej w skład
tzw. grupy zorganizowanej klubowej/stowarzyszeniowej, gdzie przez grupę
zorganizowaną należy rozumieć – grupę 6 członków organizacji sportowej
działającej na terenie gminy Gniew, która wykupuje usługę wspólnie,
co uprawnia ją do jednoczesnego korzystania z siłowni w określonym czasie.

4. Wejścia na podstawie karnetów

3. SAUNA

1. Wejścia jednorazowe dla osób indywidualnych i
grup zorganizowanych.

4. FITNESS

5. NOCLEG

BILETY WSTĘPU

· 20 zł brutto – koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60
wejścia (bez możliwości korzystania z prysznica);
· 40 zł brutto - koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60
wejścia (bez możliwości korzystania z prysznica);
· 30 zł brutto - koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60
wejścia (wraz z prysznicem);
· 60 zł brutto – koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60
wejścia (wraz z prysznicem).

minut dla jednego
minut dla jednego
minut dla jednego
minut dla jednego

· 12 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby (tzw. wejście indywidualne);
· 10 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej w skład tzw. grupy
zorganizowanej, gdzie przez grupę zorganizowaną należy rozumieć – grupę
4 osób, która wykupuje usługę wspólnie, co uprawnia ją do jednoczesnego
korzystania z sauny w określonym czasie;
· 8 zł brutto za 1 godzinę od 1 osoby wchodzącej w skład tzw. grupy
zorganizowanej klubowej/ stowarzyszeniowej, gdzie przez grupę
zorganizowaną należy rozumieć – grupę 4 członków organizacji sportowej
działającej na terenie gminy Gniew, która wykupuje usługę wspólnie,
co uprawnia ją do jednoczesnego korzystania z sauny w określonym czasie.

2. Wejścia na podstawie karnetów

· 50 zł brutto – koszt karnetu dla 5 wejść na czas 60 minut dla jednego
wejścia;
· 100 zł brutto - koszt karnetu dla 10 wejść na czas 60 minut dla jednego
wejścia

1. Wejście jednorazowe

•12 zł brutto

2. Wejścia na podstawie karnetów

•5 wejść - 50 zł brutto (ważność karnetu: 2 miesiące)
•10 wejść - 80 zł brutto (ważność karnetu: 3 miesiące)

3. Wejście na zajęcia ZUMBA DLA DZIECI

•5 zł brutto/ 1 zajęcia*
*Dziecko, którego rodzic posiada ważny karnet na zajęcia fitness,
korzysta z zajęć ZUMBA DLA DZIECI bezpłatnie.

Płatność tylko za pośrednictwem kasy fiskalnej, •7,00 zł brutto/os za 1 nocleg na karimacie bez pościeli
a faktura jest wystawiana na życzenie klienta na
•15,00 zł brutto/os za 1 nocleg na łóżku z pościelą
podstawie paragonu.

OPIS

CENA

8% VAT
1. MASAŻ

1.Usługa sportowa

•Brak usługi

2. POZOSTAŁE USŁUGI
SPORTOWE

1.Usługa sportowa

•2,00 zł brutto/h

1.Usługa sportowa

•5,00 zł brutto/h

POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
8% VAT
Wpisowe jest pobierane za pośrednictwem kasy Cena regulowana
fiskalnej, a faktura jest wystawiana na życzenie rekreacyjnych.
klienta na podstawie paragonu.

1. WPISOWE

w

poszczególnych

regulaminach

imprez

sportowo

CENA
VAT 23%
Dla jednostek placówek
oświatowych, które nie są
jednostkami organizacyjnymi
gminy Gniew, na podstawie
odrębnych umów

Dla jednostek oświatowych, dla
których organem prowadzącym
jest gmina Gniew, na podstawie
zawartych porozumień

1. Hala widowiskowo-sportowa wraz •63,00 zł brutto/h
z dostępem do sanitariatów

•54,00 zł brutto/h

•45,00 zł /h

2. 1/3 hali widowiskowo-sportowej

•21,00zł brutto/h

•18,00 zł brutto/h

•15,00 zł/h

3. Hol górny

•16,00 zł brutto/h

•16,00 zł/brutto/h

•13,00 zł/h

OPIS

WYNAJEM

Dla ogółu usługobiorców
nieczerpiących pożytku, na
podstawie zawartych umów

USŁUGA ZWOLNIONA
Z VAT

4. Pozostała użytkowa część obiektu •51,00 zł brutto/h
hali widowiskowo-sportowej
(szatnie, pomieszczenia gospodarcze,
magazyny itp.)
2

a) 1m pozostałej części obiektu

•0,40 zł brutto/h/m2

•Pokój nauczycielski – 150,00 zł
brutto/miesiąc

•Magazyn sprzętu sportowego –
100,00 zł brutto/miesiąc

b) pomieszczenie nr 36

•10,00 zł brutto/h

5. 1m2 powierzchni reklamowej na
obiektach sportowych

•5,50 zł brutto/m2/miesiąc

6. Wynajem sprzętu sportoworekreacyjnego i pozostałego
wyposażenia
a) Łyżwy

•2,00 zł brutto/h za pośrednictwem
kasy fiskalnej
•4,00 zł brutto/doba na podstawie
umowy

•2,00 zł brutto/h
•4,00 zł brutto/doba

•1,60 zł/h
•3,20 zł/doba

b) Stoły tenisowe

•5,00 zł brutto/h dla wejścia
indywidualnego za pośrednictwem
kasy fiskalnej
•15 zł brutto/doba na podstawie
umowy

•5,00 zł brutto/h
•15 zł brutto/doba

•3,00 zł/h
•10,00 zł/doba

7. Boiska zielone
a) Boisko „A”

•150,00 zł brutto/1,5 h*
*1,5 h stanowi jednostkę treningową
wraz
z
dostępem
do
szatni
i sanitariów

b) Boisko „B”

•100,00 zł brutto/1,5 h*
*1,5 h stanowi jednostkę treningową
wraz
z
dostępem
do
szatni
i sanitariów

c) przygotowanie boiska

•50,00 zł brutto

DZIERŻAWA
( wg Zarządzenia nr 74/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad stosowania stawek czynszu dzierżawnego i warunków
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew)

