Zarządzenie Nr 15/2014
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 20 stycznia 2014 roku
w sprawie: ustalenie cen za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz za usługi o charakterze użyteczności
publicznej świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zmianami)

zarządzam co następuje:
§ 1.1. Ustalić wysokość cen za korzystanie z obiektów i urządzeń miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sieradzu oraz za usługi o charakterze użyteczności publicznej
świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu .
2. Ustalone ceny zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zwolnić z wnoszenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych
stowarzyszenia kultury fizycznej i szkolne związki sportowe działające na rzecz
mieszkańców miasta Sieradza.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacjw Sieradzu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

Załącznik do Zarządzenia Nr 15 /2014
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 20 stycznia 2014 r.

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW
I URZĄDZEŃ MOSiR W SIERADZU ORAZ ZA
USŁUGI ŚWIADCZINE PRZEZ MOSiR W SIERADZU
(ceny uwzględniają podatek VAT)
1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY
UL. SPORTOWEJ W SIERADZU
a. korty tenisowe
 bilety:
 normalny
 ulgowy

14,00 zł/h/kort
8,00 zł/h/kort

 karnety (10h/m-c):
 normalny
 ulgowy

100,00 zł/kort
60,00 zł/kort

 karnet na cały sezon:
- normalny

350,00 zł/kort

- ulgowy

150,00 zł/kort

b. boiska piłkarskie
 nr 1 (główne)

300,00 zł/mecz

 nr 2 (ze sztuczną murawą)


bez oświetlenia

250,00 zł/mecz



z oświetleniem

300,00 zł/mecz

 nr 3 (boczne)

100,00 zł/mecz

c. sauna:
 2 osoby
 powyżej 2 osób, od każdej następnej osoby

20,00 zł/h
5,00 zł/h

d. siłownia
 indywidualnie

10,00 zł/h

 grupy zorganizowane (do 10 osób)

60,00 zł/h

e. sala sportowa
 zajęcia sportowe
 inne imprezy

70,00 zł/h
100,00 zł/h

f. wynajem terenu na organizację festynu
 do 4 godz.

250,00 zł

 powyżej

40,00 zł/h

g) wypożyczenie kajaków
 2-osobowy

6,00 zł/h
30,00 zł/doba

 1-osobowy

4,00 zł/h
20,00 zł/doba

2. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z SALI PRZY UL. ŁOKIETKA 55 W
SIERADZU
a. hala sportowa:
 zajęcia sportowe-rekreacyjne

80,00 zł/h

 tenis ziemny

30,00 zł/h

 inne imprezy

150,00 zł/h

3. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
W SIERADZ – MĘCE:
a. opłata jednorazowa za wejście bez noclegu:
 dzieci do lat 12-stu

4,00 zł

 pozostali

6,00 zł

(do dyspozycji: brodzik, sanitariaty, teren ośrodka, miejsce na parkingu)
b. noclegi:
 domek typu „Mikołajki”- 4 osobowy

60,00 zł/doba

 domek 2 - osobowy

40,00 zł/doba

 rozbicie namiotu

5,00 zł/doba
+ 5,00 zł/doba od osoby w namiocie

(do dyspozycji: teren ośrodka, świetlica, kuchnia, brodzik, sanitariaty)
c. imprezy zorganizowane:
 grupy szkolne

6,00 zł/osoba

 grupy dorosłe

10,00 zł/osoba

 minimalna opłata za imprezę
 szkolna

150,00 zł

 dorośli

200,00 zł

(do dyspozycji: teren ośrodka, brodzik, kuchnia, sanitariaty, świetlica)

4. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU TRAX – USŁUGI
NOCLEGOWE PRZY UL. SPORTOWEJ 1
a. pokoje hotelowe:
 pokój 1-osobowy

85,00 zł/dobę + 10 zł śniadanie

 pokój 2-osobowy

110,00 zł/dobę + 20 zł śniadanie

 dostawka

40 zł/doba

rabaty: przy wynajęciu pokoju na min. 3 doby lub 3 pokoi możliwy rabat 10%
przy wynajęciu na min. 5 dób lub 5 pokoi możliwe negocjacje cenowe
b. sala konferencyjna

120,00 zł

do trzech godzin korzystania z sali, każda następna godzina 10,00 zł
5. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ PRZY UL. PORTOWEJ 2
a. Pokoje hotelowe:
 pokój 1-osobowy

85,00 zł/dobę + 10zł śniadanie

 pokój 2-osobowy

110,00 zł/dobę + 20 zł śniadanie

 pokój 3-osobowy

160,00 zł/dobę+ 30zł śniadanie

 dostawka
 apartament

40,00 zł/dobę
140,00 zł/dobę + 20 zł śniadanie

rabaty: przy wynajęciu pokoju na min. 3 doby lub 3 pokoi możliwy rabat 10%
przy wynajęciu na min. 5 dób lub 5 pokoi możliwe negocjacje cenowe
b. sala szkoleniowa


do trzech godzin korzystania z sali, każda następna godzina 25,00 zł
c. sala komputerowa



184,50 zł

184,50 zł

do trzech godzin korzystania z sali, każda następna godzina 30,00 zł

