
CENNIK OPŁAT ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW / ZAJĘĆ TRENINGOWYCH 

NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR OLECKO 
 

Cennik ważny od dnia 01.12.2022 rok 
 

Nazwa obiektu jednostka VAT 
Cena brutto 

(z VAT) 

STADION LEKKOATLETYCZNO – PIŁKARSKI 

zawody lekkoatletyczne trwające do 4 godzin zawody 23% 2 300,00 

za każdą następną godzinę zawodów zawody 23% 230,00 

Bilet jednorazowy**-stadion lekkoatletyczny -bieżnia tartan za 1 godz. zajęć 

treningowych za 1 osobę 
1 trening 8% 11,41 

stadion lekkoatletyczny -bieżnia tartan za 1 godz. zajęć treningowych za 1 

osobę*** 
1 trening 23% 13,00 

Bieżnia tartan bilet grupowy (max.20osób) *** 1 godzina 23% 130,00 

Bilet jednorazowy**-boisko piłkarskie główne-za 1 mecz piłki nożnej 1 mecz 8% 750,73 

boisko piłkarskie główne-za 1 mecz piłki nożnej*** 1 mecz 23% 855,00 

Bilet jednorazowy**boisko piłkarskie główne-za 1 trening piłki nożnej ( 90 

minut) 
1 trening 8% 400,39 

boisko piłkarskie główne-za 1 trening piłki nożnej ( 90 minut)*** 1 trening 23% 450,00 

BOISKO PIŁKARSKIE ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ 

Bilet jednorazowy**-boisko piłkarskie ze sztuczną murawą -za 1 mecz piłki 

nożnej 
1 mecz 8% 450,44 

boisko piłkarskie ze sztuczną murawą -za 1 mecz piłki nożnej*** 1 mecz 23% 513,00 

Bilet jednorazowy**-boisko piłkarskie ze sztuczną murawą -za 1 trening (90 

minut) 
1 trening 8% 307,32 

boisko piłkarskie ze sztuczną murawą -za 1 trening (90 minut)*** 1 trening 23% 350,00 

BOISKO TRAWIASTE NA STRZELNICY 

Bilet jednorazowy**-boisko trawiaste na strzelnicy – 1 mecz piłki nożnej 1 mecz 8% 307,32 

boisko trawiaste na strzelnicy – 1 mecz piłki nożnej*** 1 mecz 23% 350,00 

Bilet jednorazowy**-boisko trawiaste na strzelnicy – 1 trening piłki nożnej 

(90 minut) 
1 trening 8% 300,00 

boisko trawiaste na strzelnicy – 1 trening piłki nożnej (90 minut)*** 1 trening 23% 342,00 

BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

Bilet jednorazowy**-boisko do siatkówki plażowej godzina 8% 18,00 

boisko do siatkówki plażowej*** godzina 23% 20,00 

Bilet jednorazowy**-boisko do siatkówki plażowej -turniej pow.4godz. turniej 8% 175,61 

boisko do siatkówki plażowej -turniej pow. 4 godz.*** turniej 23% 200,00 

INNE 

Bilet jednorazowy**-boisko do gier małych-trening 90 minut 1 trening 8% 14,05 

boisko do gier małych-trening 90 minut*** 1 trening 23% 16,00 

Aula-świetlica godzina 23% 24,00 

pomieszczenie przy stolarni miesiąc 23% 60,00 

wynajem pow.użyt.gruntu 1m
2
/doba 23% 5,00 

Wynajem powierzchni użyt.pomieszczeń 1m2/doba 23% 7,00 

Wynajem zjeżdżalni dmuchanej na hali 1 godzina 23% 
100,00 zł + opłata 

za sektor 

Zjeżdżalnia dmuchana * min.3 godz 1 godzina 23% 250,00 

zjeżdżalnia dmuchana * z dowozem do 20 km i rozstawieniem doba 23% 1 845,00 

    

UWAGI : 

Maksymalną ilość osób mogących ćwiczyć jednocześnie na poszczególnych obiektach określa regulamin korzystania z obiektów. 

 

* Wymagana wpłata kaucji – 1 000,00 zł 
 

** Bilet jednorazowy - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 

*** Grupa zorganizowana - podmioty pozostałe, które przed korzystaniem z obiektu, podpisały stosowną umowę 

(np. kluby sportowe, kolonie, stowarzyszenia, fundacje) 


