Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr …………/2019
Dyrektora SCS AKTYWNA WARSZAWA
z dnia, ……………..2019r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 158/2016

OŚRODEK HUTNIK- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG
I.BOISKA NATURALNE
Lp.

Usługa

1

Wynajem boiska
treningowego
„B” lub „C”

2

Wynajem boiska
treningowego
„B” lub „C”

3

Wynajem boiska
treningowego
„B” lub „C”

Opis usługi
Udostępnienie boiska treningowego
„B” lub „C”
firmom oraz instytucjom
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska treningowego
„B” lub „C”
firmom oraz instytucjom
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska treningowego
„B” lub „C”
klubom i stowarzyszeniom sportowym
w godzinach funkcjonowania

Czas
korzystania

Wiek (status) osób
uprawnionych

VAT

Cena
usługi

60 min.

Firmy, instytucje, które podpiszą
umowę ze SCS AW na organizację
minimum 20 meczów, treningów w
skali roku

23%

180,00 zł

60 min.

Firmy, instytucje

23%

235,00 zł

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe, które
podpiszą umowę ze SCS AW na
organizację minimum 20 meczów,
treningów w skali roku

23%

90,00 zł

4

Wynajem boiska
treningowego
„B” lub „C”

5

Wynajem boiska
treningowego
„B” lub „C”

6

Wynajem boiska
głównego „A”

7

Wynajem boiska
głównego „A”

Udostępnienie boiska treningowego
„B” lub „C”
klubom i stowarzyszeniom sportowym
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska treningowego
„B” lub „C”

60 min.

Kluby, stowarzyszenia

23%

120,00 zł

12 godzin

Firmy, instytucje

23%

3 500,00 zł

60 min.

Firmy, instytucje, które podpiszą
umowę ze SCS AW na organizację
minimum 10 meczów, treningów w
skali roku

23%

570,00 zł

60 min.

Firmy, instytucje

23%

740,00 zł

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe, które
podpiszą umowę ze SCS AW na
organizację minimum 10 meczów,
treningów w skali roku

23%

400,00 zł

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe

23%

520,00 zł

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe, które
podpiszą umowę ze SCS AW na
organizację minimum 10 meczów,
treningów w skali roku

23%

285,00 zł

EVENTY
Udostępnienie boiska głównego „A”
firmom oraz instytucjom
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska głównego „A”
firmom oraz instytucjom
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska głównego „A”

8

Wynajem boiska
głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym
(SENIORZY)
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska głównego „A”

9

Wynajem boiska
głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym
(SENIORZY)
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska głównego „A”

10

Wynajem boiska
głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym
(DZIECI, JUNIORZY)
w godzinach funkcjonowania

Udostępnienie boiska głównego „A”
Wynajem boiska
głównego „A”

11

Wynajem boiska
głównego „A”

12

13

Wynajem boiska
głównego „A”

14

Wynajem boiska
głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym
(DZIECI, JUNIORZY)
w godzinach funkcjonowania

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe

23%

370,00 zł

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe, które
podpiszą umowę ze SCS AW na
organizację minimum 10 meczów,
treningów w skali roku

23%

115,00 zł

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe

23%

150,00 zł

12 godzin

Firmy, instytucje, stowarzyszenia

23%

5 000,00 zł

Udostępnienie boiska głównego „A”
(z części boiska od „16” do „16”)
klubom i stowarzyszeniom sportowym
(DZIECI w wieku lat 10 i młodsze)
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska głównego „A”
(z części boiska od „16” do „16”)
klubom i stowarzyszeniom sportowym
(DZIECI w wieku lat 10 i młodsze)
w godzinach funkcjonowania
Udostępnienie boiska głównego „A”
EVENTY

II. KORTY TENISOWE

Lp.

Usługa

1

Bilet jednorazowy - normalny

Opis usługi

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach
8.00-15.00
w dni powszednie

Czas korzystania

55 min.

Bez ograniczeń

Cena usługi

8%

15,00 zł

Bilet jednorazowy - normalny

2

3

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach
15.00-20.00
w dni powszednie

55 min.

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach
8.00-20.00
w soboty, niedziele i święta

55 min.

Bez ograniczeń

8%

30,00 zł

23%

5,00 zł

Sprzęt

4

55 min.

OŚRODEK HUTNIK – WYKAZ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE M.ST. WARSZAWY
I. BOISKA NATURALNE

Lp.

1

2

3

Usługa

Opis usługi

Wynajem boiska

Udostępnienie boiska treningowego w godzinach

treningowego "B" lub "C”

funkcjonowania

Wynajem boiska

Udostępnienie boiska treningowego w godzinach

treningowego "B" lub "C”

funkcjonowania

Wynajem boiska "A"

Udostępnienie boiska głównego w godzinach
funkcjonowania

Czas korzystania

Cena usługi

60 min.

74,00 zł.

60 min.

98,00 zł.

60 min.

326,00 zł.

Wynajem boiska "A"

4

Wynajem boiska "A"

5

Wynajem boiska "A"

6

Udostępnienie boiska głównego w godzinach
funkcjonowania

60 min.
423,00 zł.

Udostępnienie boiska głównego w godzinach

60 min.

232,00 zł.

60 min.

94,00 zł

Opis usługi

Czas korzystania

Cena usługi

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach
8.00-15.00
w dni powszednie

55 min.

14,00 zł

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach
15.00-20.00
w dni powszednie

55 min.

24,00 zł

55 min.

28,00 zł

funkcjonowania

Udostępnienie boiska głównego /z części boiska od "16" do
"16"/

II. KORTY TENISOWE

Lp.

1

2

3

Usługa

Bilet jednorazowy - normalny

Bilet jednorazowy - normalny

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach
8.00-20.00
w soboty, niedziele i święta

