Zarządzenie Nr 111/SOSiR/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług świadczonych przez
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 poz. 506) w zw. z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej
(Dz. U. 2019 poz. 712) w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U z 2019 poz. 178), Uchwały
Nr XXXII/382/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad
korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania opłat
za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia
o ich wysokości

zarządzam:
§1
1.
Niniejsze zarządzenie dotyczy ustalenia cen za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług
świadczonych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku w rozumieniu ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
2.
Ustala się cennik:
1)
za korzystanie z Hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku, określony w załączniku nr
1 do niniejszego zarządzenia,
2)
za korzystanie z pływalni przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku, określony w załączniku nr 2
do niniejszego zarządzenia,
3)
za korzystanie ze Stadionu 650-lecia wraz z obiektami przy ul. Madalińskiego 4 w Słupsku,
określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4)
za korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku,
określony w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5)
za korzystanie z Parku Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Rybackiej w Słupsku, określony
w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6)
za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej 9 w Słupsku, określony w załączniku nr 6 do
niniejszego zarządzenia,
7)
na usługi dodatkowe świadczone przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku,
określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8)
na sprzęt i artykuły niezbędne dla osób korzystających z usług Słupskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.
3.
Podane w załącznikach 1 – 8 ceny zawierają podatek VAT
4.
Koszty wynajmu bazy sportowej na organizację imprez nie obejmują kosztów
przygotowania bazy i obsługi technicznej.
5.
Warunkiem korzystania lub zawarcia umowy na korzystanie z obiektów i urządzeń
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku jest nie zaleganie z płatnościami na rzecz
jednostki budżetowej.

§2
1.
Wprowadza się 80 % zniżki dla dzieci i młodzieży korzystających indywidualnie z pływalni
w okresie ferii zimowych i letnich od ceny określonej w punkcie 1 i 2 załącznika nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
2.
Wprowadza się 50 % zniżki na wypożyczenie urządzeń dla jednostek organizacyjnych
miasta Słupska organizujących nieodpłatne imprezy dla mieszkańców Słupska od cen określonych
w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3.
Wprowadza się 90 % zniżki dla organizatorów imprez charytatywnych, organizowanych na
obiektach zarządzanych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku od cen określonych w
niniejszym zarządzeniu.
4.
Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji może zrealizować zlecenie kompleksowej
lub częściowej obsługi imprezy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej lub innej. Cena
realizacji takiej usługi może być określona na podstawie negocjacji z uwzględnieniem czasookresu,
lokalizacji, szczegółowej kalkulacji kosztów tak, aby wynagrodzenie za daną usługę pokrywało
koszty eksploatacji obiektów sportowych oraz uwzględniało ceny rynkowe.
5.
Za wynajęcie płyty piłkarskiej lub areny lekkoatletycznej na Stadionie 650-lecia wraz z
oświetleniem dolicza się koszt oświetlenia w wysokości 20 zł brutto za każdy maszt za jednostkę
60’.
6.
Opłatami za media najemcy lokali lub pomieszczeń administrowanych przez Słupski
Ośrodek Sportu i Rekreacji obciążani są na podstawie odczytów z podlicznika lub ryczałtowo w
przypadku niemożliwości zamontowania podlicznika. Wartość ryczałtu i ceny za zużyte media są
ustalane corocznie przez pion techniczny jednostki na podstawie faktur otrzymywanych od
dostawców mediów.
§3
Traci moc zarządzenie Nr 759/SOSiR/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 sierpnia 2019 r. w
sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów, urządzeń i usług świadczonych przez
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słupsku.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
Cennik za korzystanie z Hali Gryfia przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku

Lp.

Pozycja w cenniku

cena

1

Wynajem hali na imprezę sportową (jednodniową) wraz z Klubem
Olimpijczyka*)

3.000,00 zł lub
200,00 zł/h

2

Wynajem hali na pozostałe imprezy (jednodniowe) wraz z Klubem
Olimpijczyka*)

3.500,00 zł lub
300,00 zł/h

3

Wynajem hali na treningi i zajęcia rekreacyjno-sportowe

70,00 zł/45 min

4

Wynajem holu hali Gryfia

450,00 zł/dzień

5

Wynajem sali Klub Olimpijczyka

50,00 zł/h

6

Wynajem sali Klub Olimpijczyka dla klubów i stowarzyszeń
sportowych

20,00 zł/h

*) w przypadku imprez trwających dłużej niż jeden dzień cena jest wielokrotnością
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Lp.

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
Cennik za korzystanie z pływalni przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku
Pozycja w cenniku
cena

1

Bilet wstępu (duża niecka, mała niecka) jednostka 30 minut

7,00 zł/osobę

2

Bilet wstępu (duża niecka, mała niecka) jednostka 40 minut

9,00 zł/osobę

3

Bilet wstępu (duża niecka, mała niecka) jednostka 30 minut (rodzinny 1 lub 2
opiekunów prawnych + max. 5 dzieci do 16 roku życia)

5,00 zł/osobę

4

Bilet wstępu (duża niecka, mała niecka) jednostka 40 minut (rodzinny 1 lub 2
opiekunów prawnych + max. 5 dzieci do 16 roku życia)

7,00 zł/osobę

5

Bilet wstępu (w ramach Karty Dużej Rodziny) jednostka 30 minut*)

3,50 zł/osobę

6

Bilet wstępu (w ramach Karty Dużej Rodziny) jednostka 40 minut*)

4,50 zł/osobę

7

Abonament (duża niecka, mała niecka) 10 jednostek 30 minut.

63,00 zł/osobę

8

Abonament (duża niecka, mała niecka) 10 jednostek 40 minut.

81,00 zł/osobę

7

Wynajem dużej niecki pływalni jednostka 30 minut

285,00 zł

9

Wynajem dużej niecki pływalni jednostka 40 minut

380,00 zł

10

Wynajem 1 toru na dużej niecce pływalni jednostka 30 minut

56,00 zł

11

Wynajem 1 toru na dużej niecce pływalni jednostka 40 minut

75,00 zł

12

Wynajem 1 toru na dużej niecce pływalni jednostka 30 minut na zajęcia
nurkowania

65,00 zł

13

Wynajem 1 toru na dużej niecce pływalni jednostka 40 minut na zajęcia
nurkowania

85,00 zł

14

Wynajem małej niecki pływalni jednostka 30 minut

70,00 zł

15

Wynajem małej niecki pływalni jednostka 40 minut

80,00 zł

16

Indywidualna nauka pływania jednostka 30 minut (instruktor + 1 osoba
ucząca się)

45,00 zł

17

Indywidualna nauka pływania jednostka 30 minut (instruktor + 2 osoby
uczące się)

60,00 zł

18

Indywidualna nauka pływania jednostka 30 minut (instruktor + 3 osoby
uczące się)

84,00 zł

19

Indywidualna nauka pływania jednostka 40 minut (instruktor + 1 osoba
ucząca się)

55,00 zł

20

Indywidualna nauka pływania jednostka 40 minut (instruktor + 2 osoby
uczące się)

80,00 zł

21

Indywidualna nauka pływania jednostka 40 minut (instruktor + 3 osoby
uczące się)

105,00 zł

22

Nauka i doskonalenie pływania (duża i mała niecka) zajęcia grupowe max 8
osób jednostka 30 minut

22,00 zł/osobę

Nauka i doskonalenie pływania (duża i mała niecka) zajęcia grupowe max 8
25,00 zł/osobę
osób jednostka 40 minut
*) dotyczy osób korzystających z Programu Familijny Słupsk
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Załącznik nr 3 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Cennik za korzystanie ze Stadionu 650-lecia wraz z obiektami
przy ul. Madalińskiego 4 w Słupsku (hala treningowa z zapleczem szatniowo-sanitarnym, Stadion
650-lecia z urządzeniami LA, siłownia z zapleczem szatniowo-sanitarnym, centrum odnowy
biologicznej, boisko piłkarskie, Hala Sportów Walki, internat sportowy, korty tenisowe)

Lp.

Pozycja w cenniku

cena

1

Wynajem hali wraz ze stadionem i urządzeniami LA na imprezy
sportowe

300,00 zł/h

2

Wynajem hali wraz ze stadionem i urządzeniami LA na treningi grup
zorganizowanych

150,00 zł/h

3

Wynajem hali wraz ze stadionem i urządzeniami LA na treningi grup
korzystających z noclegów w internacie sportowym

100,00 zł/dobę

4

Wynajem mat TATAMI na treningi na hali lekkoatletycznej

5

Wynajem hali wraz z bieżnią stadionu i urządzeniami LA na trening
indywidualny

10,00 zł/h/osobę

6

Wynajem bieżni stadionu na trening indywidualny

3,00 zł/h/osobę

7

Udostępnienie kortów do tenisa ziemnego

20,00 zł/h 1 kort

8

Udostępnienie kortów do tenisa ziemnego z oświetleniem

25,00 zł/h 1 kort

9

Udostępnienie kortów do tenisa ziemnego na imprezy sportowe

10 Wynajem sali konferencyjnej

60,00 zł/h

300 zł/dzień
50,00 zł/h

11 Nauka gry w tenisa ziemnego (1 osoba + instruktor)

60 zł/h

12 Nauka gry w tenisa ziemnego (2 osoby + instruktor)

70 zł/h

13 Nauka gry w tenisa ziemnego (3 osoby + instruktor)

90 zł/h

14 Nauka gry w tenisa ziemnego (4 osoby + instruktor)

100 zł/h

15 Nauka gry w tenisa ziemnego (5 osoby + instruktor)

110 zł/h

Tygodniowe warsztaty tenisowe – karnet 5 spotkań 1 godzinnych
(6 i więcej osób + instruktor)

120 zł/osoby*)

17 Wynajem sali konferencyjnej dla klubów i stowarzyszeń sportowych

20,00 zł/h

16

18 Siłownia – 1 wejście OPEN (bez limitu czasu)

10,00 zł

19 Siłownia – karnet miesięczny OPEN

60,00 zł**)

20 Sauna – od 2 do 8 osób/60 minut

80,00 zł***)

21 Wynajem boiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na treningi

120,00 zł/h****)

22

Wynajem boiska wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym na mecze i
imprezy sportowe

300,00 zł/h****)

23

Udostępnienie Hali Sportów Walki wraz z zapleczem szatniowosanitarnym

60,00 zł/h

40,00 zł/dobę/osobę

24 Nocleg w internacie sportowym (grupy sportowe)
25

Nocleg w internacie sportowym z bazą sportową (hala treningowa,
stadion, siłownia)

60,00 zł/dobę/osobę

26

Nocleg dla podmiotów organizujących imprezy na rzecz mieszkańców
Miasta Słupska

50,00 zł/dobę/osobę

27 Noclegi pozostałe

55,00 zł/dobę/osobę

cena dotyczy 5 spotkań jednogodzinnych dla 1 osoby, za udział pobierana jest należność przed rozpoczęciem
warsztatów, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia będą zorganizowane, w innym,
wspólnie uzgodnionym terminie.
**)
karnet OPEN bez limitu wejść i czasu (w cenie do wyboru 2 x masaż wodny rąk, lub2 x masaż wodny nóg, lub
2 x rollmasaż), karnet upoważnia do korzystania z siłowni przy ul. Madalińskiego oraz przy ul. Szczecińskiej
oraz z saun w godzinach ich funkcjonowania – wykaz godzin dostępny w recepcji obiektu)
***)
Rezerwację sauny należy ustalić telefonicznie z obsługą tel. 59 842 84 88
****) w przypadku wynajęcia płyty piłkarskiej lub areny lekkoatletycznej na Stadionie 650-lecia wraz z oświetleniem
dolicza się koszt oświetlenia w wysokości 20 zł brutto za każdy maszt za jednostkę 60’.
*)
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Załącznik nr 4 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Cennik za korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej
przy ul. Szczecińskiej 99 w Słupsku

Lp.

Pozycja w cenniku

cena

1

Sauna – 1 wejście w dni powszednie (pon – pt 8:00 – 21:00)
od 2 do 10 osób/60 minut (w tym brodzik z wodą)

100,00 zł

2

Sauna – karnet 5 wejść w dni powszednie (pon – pt 8:00 – 21:00)
od 2 do 10 osób/60 minut (w tym brodzik z wodą)

400,00 zł

3

Sauna – 1 wejście w dni powszednie (pon – pt 8:00 – 21:00)
od 2 do 10 osób/60 minut (bez brodzika z wodą)

50,00 zł

4

Sauna – karnet 5 wejść w dni powszednie (pon – pt 8:00 – 21:00)
od 2 do 10 osób/60 minut (bez brodzika z wodą)

200,00 zł

5 Bicze szkockie do 7 minut – 1 wejście

13,00 zł

6 Bicze szkockie do 7 minut – karnet 5 wejść

60,00 zł

7 Masaż wodny całościowy 15 minut – 1 wejście

10,00 zł

8 Masaż wodny całościowy 15 minut – karnet 5 wejść

45,00 zł

9 Masaż wodny całościowy 15 minut – karnet 10 wejść

80,00 zł

10 Masaż wodny rąk 15 minut – 1 wejście

5,00 zł

11 Masaż wodny rąk 15 minut – karnet 5 wejść

20,00 zł

12 Masaż wodny rąk 15 minut – karnet 10 wejść

30,00 zł

13 Masaż wodny nóg 15 minut – 1 wejście

6,00 zł

14 Masaż wodny nóg 15 minut – karnet 5 wejść

25,00 zł

15 Masaż wodny nóg 15 minut – karnet 10 wejść

35,00 zł

16 Krioterapia punktowa – 1 wejście

6,00 zł

17 Krioterapia punktowa – karnet 5 wejść

27,00 zł

18 Krioterapia punktowa – karnet 10 wejść

50,00 zł

19 Siłownia – 1 wejście OPEN (bez limitu czasu)

10,00 zł/h

20 Siłownia – karnet miesięczny OPEN

60,00 zł *)

21 Światłoterapia laserem – 1 wejście

5,00 zł

22 Światłoterapia laserem – karnet 10 wejść

40,00 zł

23 Światłoterapia bioptronem – 1 wejście

5,00 zł

24 Światłoterapia bioptronem – karnet 10 wejść

40,00 zł

25 Światłoterapia lampą Lumina – 1 wejście

5,00 zł

26 Światłoterapia lampą Lumina – karnet 10 wejść

40,00 zł

27 Elektroterapia prądy – 1 wejście

5,00 zł

28 Elektroterapia prądy – karnet 10 wejść

40,00 zł

29 Elektroterapia ultradżwięki – 1 wejście

5,00 zł

30 Elektroterapia ultradźwięki – karnet 10 wejść

40,00 zł

31 Solarium 1 minuta

0,80 zł

32 Masaż wyszczuplający rollmasaż (zabieg do 30 minut) – 1 wejście

4,00 zł

33 Masaż wyszczuplający rollmasaż (zabieg do 30 minut) – karnet 5 wejść

18,00 zł

34 Masaż wyszczuplający rollmasaż (zabieg do 30 minut) – karnet 10 wejść
30,00 zł
Rezerwację sauny i zabiegów należy ustalić telefonicznie z obsługą Centrum Odnowy Biologicznej
tel. 059 844 75 44
*) karnet OPEN bez limitu wejść i czasu (w cenie do wyboru 2 x masaż wodny rąk, lub2 x masaż
wodny nóg, lub 2 x rollmasaż), karnet upoważnia do korzystania z siłowni przy ul. Madalińskiego
oraz przy ul. Szczecińskiej oraz z saun w godzinach ich funkcjonowania – wykaz godzin dostępny w
recepcji)
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Załącznik nr 5 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Cennik za korzystanie z Parku Kultury, Sportu i Rekreacji
przy ul. Rybackiej w Słupsku (wraz z urządzeniami)

Lp.

Pozycja w cenniku

cena

1

Wynajem kajaka 1 pl. (kajak, wiosła, kapok)

30,00 zł/dobę

2

Opłata za zniszczenie lub zgubienie – kajak

2.690,00 zł

3

Opłata za zniszczenie lub zgubienie – wiosło

115,00 zł

4

Opłata za zniszczenie lub zgubienie – kapok

100,00 zł

5

Opłata za zniszczenie lub zgubienie – pokrywa

70,00 zł

6

Wynajem miejsca na ustawienie namiotu

10,00 zł/dobę

7

Wynajem miejsca na ustawienie samochodu lub przyczepy

10,00 zł/dobę

8

Przygotowanie ogniska w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji

80,00 zł

9

Wynajem terenu na organizację imprezy plenerowej

do negocjacji
zgodnie z § 2 ust.
4 zarządzenia
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Załącznik nr 6 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.
Cennik za korzystanie ze Stadionu przy ul. Zielonej 9 w Słupsku
Lp.

Pozycja w cenniku

cena*)

1

Wynajem płyty głównej (boisko trawiaste) na mecze i imprezy sportowe

600 zł/h

2

Wynajem płyty głównej (boisko trawiaste) na trening

450 zł/h

3

Wynajem płyty treningowej sztucznej na mecze i imprezy sportowe

450 zł/h

4

Wynajem płyty treningowej sztucznej na trening

200 zł/h

5

Wynajem ½ płyty treningowej sztucznej na trening

100 zł/h

6

Wynajem płyty trawiastej bocznej na mecze i imprezy sportowe

200 zł/h

7

Wynajem płyty trawiastej bocznej na trening

100 zł/h

8

Wynajem ½ płyty trawiastej bocznej na trening

50 zł/h

*) ceny wynajmu zawierają korzystanie z zaplecza socjalnego, szatni oraz oświetlenia)
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Załącznik nr 7 do zarządzenia
Prezydenta Miasta Słupska
Nr 111/SOSIR/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Cennik na usługi dodatkowe świadczone
przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku oraz ceny na sprzęt i artykuły niezbędne
dla osób korzystających z usług Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.

Pozycja w cenniku

cena

1

Usługa transportowa stawka za 1 km

1,50 zł/km

2

Usługa transportowa wraz z przyczepą stawka za 1 km

2,00 zł/km

3

Wypożyczenie przyczepy do transportu kajaków

70,00 zł/dobę

4

Wypożyczenie przyczepy transportowej

70,00 zł/dobę

5

Wynajęcie agregatu prądotwórczego

100,00 zł/dobę

6

Wypożyczenie zestawu piwnego

50,00 zł/dobę

7

Wypożyczenie barierki

8

Wypożyczenie bramy pneumatycznej

100,00 zł/dobę

9

Wypożyczenie zabudowy targowej

7,00 zł/mb/dobę

5,00zł/dobę

10 Wypożyczenie podium

30,00 zł/dobę

11 Wypożyczenie podestu (3 m x 1,5 m wys. 0,6 m)

100,00 zł/dobę

12

Udostępnienie terenu 1 m² pod działalność handlową, usługową
i gastronomiczną

13 Obsługa techniczna

10,00 zł/m²/dobę
25,00 zł/h/osobę

14 Czepki pływackie z lycry

7,00 zł*)

15 Czepki pływackie silikonowe

12,00 zł*)

16 Okulary pływackie dziecięce

20,00 zł*)

17 Okulary pływackie dla dorosłych

24,00 zł*)

18 Ochraniacze jednorazowe

1,00 zł*)

*) podane ceny są cenami sprzedaży
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