BURMSTRZ PRUDNIKA
ZARZ4DZENIE Nr 51/2013
Burmistrza Prudnika
zdnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia oplat za korzystanie z obiektow sportowo - rekreacyjnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzajdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.)
zarzajdza si?, co nastejmje:
§ 1. Ustala si? stawki oplat za korzystanie z gminnych obiektow sportowo rekreacyjnych b?dajcych w administrowaniu Osrodka Sportu i Rekreacji
w Prudniku zgodnie z zatajcznikiem do zarzajdzenia.
§ 2. Wykonanie zarzajdzenia powierza si? Dyrektorowi Osrodka Sportu
1 Rekreacji w Prudniku.
§ 3. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem 19 lutego 2013 r.

Zalajcznik do zarz^dzenia Nr 51 /2013
Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2013 r.

Stawki opiat za korzystanie z gminnych obiektow sportowo - rekreacyjnych
b^dajsych w administrowaniu Osrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
/ceny brutto/

I Basen kryty przy ul. Parkowej 4 w Prudniku
I/ Bilet wste_pu dla dorostych /za jednq. godzin? /

- 6,00 zl.

21 bilet wst^pu dla dzieci i mlodziezy szkolnej /za jednq. godzine/

- 3,00 zl.

3/ bilet wst^pu grup zorganizowanych - dorosli /za jedna^godzine^ / - 4,00 zl.
4/ bilet wst^pu grup zorganizowanych - dzieci i mlodziez szkolna
/zajedna^godzin?/

- 2,50 zl.

5/ korzystanie z basenu przez grupy zorganizowane - dorosli
/zajedna^ godzine/

- 80,00 zl.

61 korzystanie z basenu przez grupy zorganizowane - dzieci
i mlodziez /za jednq_ godzine/
II szkolka nauki plywania /za jednq. godzine/

^_

- 50,00 zl.
- 9,00 zl.

8/ bilet wst^pu dla emerytow i rencistow / za jednq. godzine/
- poniedzialek od godz. 12,00 do godz. 13,00

- 1,00 zl.

- czwartek od godz. 13,00 do godz. 14,00

- 1,00 zl.

9/ korzystanie z wanny /za !/2 godziny/

- 6,00 zl.

II Kqpielisko otwarte przy ul. Zwyci^stwa w Prudniku
1 / bilet wst^pu dla dzieci i mlodziezy szkolnej

- 3,00 zl.

21 bilet wste_pu dla doroslych

- 5,00 zl.

3/ bilet wst^pu dla grup zorganizowanych (kolonie, obozy)
odosoby

- 2,00 zl.

Ill Hala sportowa przy ul. Luczniczej 1 w Prudniku

x^

I/ wynajem calej hali na jednq. godzin§

- 200,00 zl

21 wynajem I lub II sektora na jedna^ godzin^

- 70,00 zl.

3/ wynajem III sektora najednq.godzin$

- 60,00 zl.

