Załącznik do Uchwały Nr XXXII/331/09
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Maz.
z dnia 31 marca 2009r.
C E N N I K
ZA KORZYSTANIE Z HALI SPORTOWEJ,
BOISK ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
I KORTÓW TENISA ZIEMNEGO
Dla instytucji i osób wynajmujących halę:
wynajęcie hali
wynajęcie sektora

120zł*/godz.
50zł*/godz.
Po godzinie 2200 odpłatność wynosi:

wynajęcie hali
wynajęcie sektora

100zł*/godz.
40zł*/godz.

W przypadku wykupienia 1 godz. hali na cały sezon stawki wynoszą odpowiednio:
wynajęcie całej hali
100zł*/godz.
wynajęcie sektora
40zł*/godz.
mała sala gimnastyczna
15zł*/godz.
bilard
10zł*/godz.
tenis stołowy
5zł*/godz.
W przypadku wynajmowania hali powyżej 50 godz./miesiąc cena jest negocjowana indywidualnie.
Korty tenisowe
Karnet

- 100 zł*/miesięcznie
W dni powszednie do godz. 1500

Dzieci, młodzież szkolna oraz studenci
Osoby dorosłe

- 5 zł*/godz.
- 10 zł*/godz.

Od godz. 1500 w dni powszednie i święta:
Dzieci, młodzież szkolna oraz studenci
- 10 zł*/godz.
Osoby dorosłe
- 20 zł*/godz.
Oświetlenie kortów (60 min)
- 30 zł*/godz.
Karnet miesięczny upoważnia do 1 godziny gry dziennie.
W przypadku korzystania dziecka z rodzicem cena za rodzica jest taka sama jak za dziecko.
Zajęcia ruchowe – aerobic
Karnet

- 40 zł* miesięcznie
- 5zł*/godz.
Karnet miesięczny upoważnia do 1 godziny zajęć dziennie.
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Boiska piłkarskie przeznaczone na przeprowadzenie treningów, meczów i imprez komercyjnych:
Dni powszednie
soboty, niedziele i
Imprezy
Oświetlenie
poniedziałek- piątek
święta
komercyjne
( 60 minut)
(60 minut)
(60 minut)
( 60 minut)
Płyta główna
boiska
400 zł
500 zł.
1 000 zł
100 zł
Boisko ze
sztuczną trawą

400 zł

500 zł

1 000 zł

50 zł

Boisko
wielofunkcyjne

wstęp wolny

wstęp wolny

500 zł

50 zł

WSTĘP WOLNY dla dzieci i młodzieży tylko pod opieką osoby dorosłej.
Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów sportowych na terenie NOSiR:
1. Wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z
terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki w ramach organizowanych przez te podmioty zajęć lekcyjnych i
poza lekcyjnych pod opieką nauczycieli lub instruktorów.
2. Sekcje młodzieżowe klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej mających siedzibę i
realizujących zadania statutowe na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Organizatorów imprez zleconych przez gminę Nowy Dwór Mazowiecki lub odbywających się pod
patronatem Burmistrza Miasta.
4. Instytucje użyteczności publicznych realizujące zadania na terenie gminy (np. Straż Miejska, Policja,
Straż Pożarna.)
W przypadku umieszczania reklamy na terenie NOSiR cena jest negocjowana indywidualnie.
Nowy Dwór Mazowiecki, dn.23.03.2009r.
(*kwoty podane powyżej są cenami brutto)
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