Cennik najmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 64,2 x 105m w Ustroniu przy ul. Sportowej 5:
I.
Lp.

Wyszczególnienie

Cena w zł za 90 minut
( ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%)

Rodzaj podmiotu wynajmującego

Rodzaj najmu

Bez oświetlenia
Całe boisko

1.

Wynajem boiska przez kluby sportowe oraz stowarzyszenia
sportowe działające na terenie Miasta Ustroń otrzymujące
dotację za realizację zadań od Miasta Ustroń

2.

Wynajem boiska przez inne podmioty ( np. kluby sportowe i
stowarzyszenia sportowe inne niż wskazane w poz. 1,
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, osoby fizyczne itp. )

3.

Wynajem boiska przez osoby, które uiściły opłatę
uzdrowiskową lub przez podmioty, u których takie osoby są
zrzeszone lub do których przynależą, jeżeli wynajem boiska
jest tożsamy z okresem pobytu, za który została uiszczona
opłata uzdrowiskowa

4.

Wynajem boiska przez osoby fizyczne będące
mieszkańcami Ustronia

6.

Korzystanie przez jednostki oświatowe, instytucje kultury,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń

Pół boiska

Z oświetleniem
Całe boisko

1,50 zł
Trening młodzież
(do 18 roku życia)

Pół boiska

2,00 zł

250,00 zł

130,00 zł

300,00 zł

160,00 zł

300,00 zł.

160,00 zł.

350,00 zł.

190,00 zł.

350,00 zł.

180,00 zł.

400,00 zł.

210,00 zł.

Trening młodzież
(do 18 roku życia)

230,00 zł

120,00 zł

280,00 zł

150,00 zł

Trening seniorzy
(powyżej 18 roku
życia)
Rozegranie meczu

270,00 zł.

140,00 zł.

320,00 zł.

170,00 zł.

320,00 zł.

170,00 zł.

370,00 zł.

200,00 zł.

Trening seniorzy
(powyżej 18 roku
życia)
Rozegranie meczu

35,00 zł

50,00 zł

Bez opłat

II. Udziela się następujących zniżek od kwot określonych w pkt. 2 i 3 powyższego cennika jeżeli
boisko jest wynajmowane w jednym ciągłym czasookresie (lub cyklu treningowym) przez tego
samego najemcę:
1. 5 – 10 meczy: 10%,
2. powyżej 10 meczy: 15%,
3. 5 – 10 treningów: 5%,
4. 10 – 20 treningów: 10%,
5. powyżej 20 treningów: 15%.
III. Wejście na boisko możliwe będzie po dokonaniu opłaty w Urzędzie Miejskim w Ustroniu zgodnie
z podpisanymi umowami, lub u gospodarza obiektu w przypadku osób fizycznych.

