CENNIK USŁUG KONFERENCYJNYCH /REKLAMOWYCH
/WYNAJMU OBIEKTÓW
V. USŁUGI KONFERENCYJNE (w tym 8% VAT):
1. Wynajem sali konferencyjnej do 15 osób
2. Wynajem sali konferencyjnej do 30 osób (z możliwością wyposażenia multimedialnego)
3. Wynajem sali konferencyjno-sportowej (do 200 osób) z wyposażeniem multimedialnym (w tym stoły, krzesła)

30 zł/60 min.
50 zł/60 min.
170 zł/60 min.

VII. POZOSTAŁE USŁUGI - Wynajem obiektów (w tym 23% VAT):
1. TARGI, WYSTAWY, KONCERTY, KONFERENCJE, FESTYNY:
1.1. Rezerwacja hali tenisowej do 12 godzin
1.2. Rezerwacja hali tenisowej powyżej 12 godzin na dobę
1.3. Rezerwacja hali sportowej do 12 godzin
1.4. Rezerwacja hali sportowej powyżej 12 godzin na dobę
1.5. Wynajem strzelnicy plenerowej na pikniki i imprezy
1.6. Ławy i stoły biesiadne (2 ławy + 1 stół) - komplet
1.7. Wypożyczenie krzesła
1.8. Wypożyczenie stołu
1.9. Opłata za media
1.10. Opłata za personel szatniarski
1.11. Korzystanie z usług osoby sprzątającej
1.12. Wykładzina dywanowa zabezpieczająca nawierzchnię hali (do 3000 m2)
1.13. Zabezpieczenie wykładziny na sali konferencyjno-sportowej
1.14. Dekoracje roślinne i świetlne
1.15. Mobilny parkiet 16 m x 14 m (224 m2) (wynajem wraz z rozłożeniem parkietu w obiektach na terenie Ośrodka)
1.16. Dodatkowa zabudowa szatni (3m x 3m)

3.200 zł
3.700 zł
2.000 zł
2.600 zł
500 zł/60 min.
15 zł/doba
4 zł/1 szt./doba
8 zł/1 szt./doba
wg zużycia
15 zł/60 min./os.
30 zł/60 min.
3 zł/m2
600 zł/impreza
100 zł/impreza
3 500 zł
cena do ustalenia

VIII. USŁUGI PIKNIKOWE (w tym 23% VAT):
1. Wynajem placu piknikowego na ognisko (przygotowanie, sprzątanie, stoły, siedziska) do 100 osób
(bez cateringu WOSiR)
2. Wynajem placu piknikowego na ognisko (przygotowanie, sprzątanie, obsługa, stoły, siedziska) do100 osób
(z cateringiem WOSiR)
3. Wynajem namiotu na wyłączność
4. Wynajem placu rekreacyjnego pod imprezy komercyjne z możliwością podłączenia mediów
5. Wynajem placu piknikowego dla grupy 20-30-osobowej do godz. 17.00
6. Wynajem namiotu dla grupy 20-30-osobowej do godz. 17.00
7. Muzyka mechaniczna wraz z obsługą
7.1. Muzyka mechaniczna z profesjonalnym DJ’em
8. Opłata ZAiKS
9. Dodatkowe drewno na ognisko (100 dm3)

300 zł/1 impreza/
do 1 doby
150 zł/1 impreza/
do 1 doby
300 zł/1 dzień
1000 zł/dzień
100 zł/120 min.
100 zł/120 min.
100 zł/ 60 min.
200 zł/60 min.
cena do ustalenia
50 zł/porcja

IX. DODATKOWE USŁUGI SPECJALISTYCZNE (w tym 23% VAT):
1. Korzystanie z usług konserwatora
2. Korzystanie z usług elektryka
3. Korzystanie z usług informatyka
4. Obsługa nagłośnienia i multimediów
5. Montaż i demontaż rusztowania (jednorazowy montaż i demontaż)
6. Ratownik medyczny
7. Usługa medyczna (karetka z wyposażeniem + 1 ratownik medyczny)

25 zł/60 min.
30 zł/60 min.
100 zł/60 min.
60 zł/60 min.
400 zł
25 zł/ 60 min.
100 zł/ 60 min.

XI. USŁUGI TRANSPORTOWE (w tym 23% VAT):
1. Samochód dostawczy:



transport
postój

3 zł/km
20 zł/60 min.

2. Wynajem przyczepy:
 120 min.
 doba
3. Wynajem ciągnika
4. Transport wewnętrzny (melex)

26 zł
40 zł
40 zł/60 min.
30 zł/60 min.

X. USŁUGI TRANSPORTOWE – POWOZY KONNE (w tym 23% VAT):
1. Karoca ślubna (do 4 godzin – trasa Zielona Góra)

2. Bryczka:

600 zł




do 4 godzin
każda następna godzina

400 zł
100 zł

XI. USŁUGI REKLAMOWE (w tym 23% VAT):
1. Umieszczenie baneru reklamowego o wym. 2 m x 1 m na obiektach zamkniętych
2. Umieszczenie baneru reklamowego o wym. 2 m x 1 m na powierzchniach zewnętrznych
3. Wynajem powierzchni reklamowej na czas odbywających się imprez sportowych i rekreacyjnych (zawodów, targów,
festynów, koncertów i innych) o wym. 2 m x 1 m
4. Reklama na zewnątrz (ogrodzenie) o wym. 2 m x 1 m

5. Wydruk dyplomu pamiątkowego A5

100 zł/1 miesiąc
cena do uzgodnienia
75 zł/1 dzień
118 zł/miesięcznie
1,30 zł/szt.

