
ZARZĄDZENIE  B.0050.212.2015 

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA 

z dnia 9 października 2015 r. 

w sprawie:   ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów zarządzanych  

przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr VIII/12/2000 z dnia 26.09.2000 r. Rady 

Miejskiej w Bieruniu 

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA 

postanawia: 

§ 1 

Ustalić stawki brutto za korzystanie z n/w obiektów: 

a) hal sportowych przy Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Bieruniu określonych w załączniku nr 1, 

b) obiektów zewnętrznych przy Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 w Bieruniu określonych w załączniku nr 2, 

c) basenu przy SP nr 1 w Bieruniu określonych w załączniku nr 3, 

d) obiektów sportowych w Bieruniu przy ul. Chemików 40 i Warszawskiej 270 określonych 

w załączniku nr 4, 

e) strzelnicy sportowej w Bieruniu przy ul. Królowej Jadwigi 10 określonych w załączniku nr 5. 

§ 2 

Zwolnić z opłat za korzystanie ze wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących bazę 

materialną Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:  

a) gminne jednostki budżetowe i Bieruński Ośrodek Kultury na prowadzenie działalności statutowej, 

b) mieszkańców Bierunia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. 

§ 3 

Ustalić stawkę za korzystanie ze wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących bazę 

materialną Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla klubów sportowych mających swoją siedzibę 

na terenie Bierunia z przeznaczeniem na prowadzeniezajęćtreningowych z dziećmi i  młodzieżą 

z terenu Bierunia w wysokości  1 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką za cały rok. 

§ 4 

Ustalić stawkę za korzystanie ze wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących bazę 

materialną Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych mających 

swoją siedzibę na terenie Bierunia z przeznaczeniem na organizację nieodpłatnej imprezy dla 

mieszkańców Bierunia w wysokości  1 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką za 

imprezę. 

 

 



§ 5 

Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów: 

a) dzieciom,  uczniom,  studentom do ukończenia 26r.ż.,  

b) emerytom i rencistom, 

c) osobom powyżej 60 r.ż., 

d) osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności nie zameldowanym w Bieruniu, 

e) opiekunom osób niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniem wymagają stałej opieki. 

§ 6 

Ustalić minimalną miesięczną stawkę netto za wynajem powierzchni pod automaty vendingowe 

w wysokości: 100 złotych za jeden automat. 

§ 7 

1. Bieruńska karta „Rodzina  3+” upoważnia do naliczenia zniżki zgodnie z obowiązującą uchwałą 

Rady Miejskiej w Bieruniu, niezależnie od uprawnienia do skorzystania ze stawki ulgowej. 

2. Bieruńska karta„Aktywni Seniorzy 60+” upoważnia do skorzystania ze stawki ulgowej, określonej 

w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 

3. Posiadanie kart „Rodzina 3+” i „Aktywni Seniorzy 60+” nie ma wpływu na wysokość opłat 

dodatkowych. 

4. Posiadacze zarówno karty „Rodzina 3+” jak i „Aktywni Seniorzy 60+” mogą skorzystać 

z uprawnień wynikających tylko z jednej z nich, wg. własnego wyboru. 

§ 8 

Zawodnikom oraz trenerom klubów sportowych mających siedzibę na terenie Bierunia i opłacających  

składki członkowskie przysługuje 50 % zniżka od obowiązującej stawki. 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

§ 10 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia Nr B.0050.141.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem: 19.10.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

  



       Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
       Burmistrza Miasta Bierunia  
 
CENNIK  OPŁAT   
- hala sportowa  przy G-1 w Bieruniu ul. Warszawska 294A  
- hala sportowa  przy G-2 w Bieruniu ul. Licealna Szarych Szeregów 15  
 

 

PODMIOTY  GOSPODARCZE,  POZOSTAŁE  ORGANIZACJE 
 

Płyta boiska cała sektor  
oświetlenie 50 % 100% 50 %   100% 

od 1 października do 31 marca 100 zł/ godz. 110 zł/ godz. 60 zł/ godz. 70 zł/ godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 60 zł/ godz. 70 zł/ godz. 40 zł/ godz. 50 zł/ godz. 

Uwagi:  cena obejmuje udostępnienie jednej szatni. 
 

Rezerwacja  hali sportowej  1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 
od 1 października do 31 marca 150 zł 290 zł 420 zł + 120 zł 
od 1 kwietnia do 30 września 120 zł 230 zł 330 zł + 80 zł 

Uwagi: 
- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji, 
- cena obejmuje korzystanie z płyty boiska, zaplecza socjalnego, trybun, 
- w przypadku rezerwacji hali sportowejlub płyty boiska istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń  
   za opłatą.                                                                                                                                                  

Siłownia Sala fitness Grota solna Sauna 
30 zł / 60 minut 30 zł / 60 minut 40 zł / 45 minut 30 zł / 60 minut 

Kręgielnia(1 tory) Kręgielnia(2 tory) Kręgielnia(3 tory) Spikerka z tablicą wyników 
40 zł / 60 minut 70 zł / 60 minut 90 zł / 60 minut 15 zł  / 60 minut 

 

 Badminton 
od 1 października do 31 marca 12 zł/ godz. 42 zł/ 4 godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 10 zł/ godz. 35 zł/ 4 godz. 

 Tenis stołowy 
od 1 października do 31 marca 10 zł/ godz. 35 zł/ 4 godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 8 zł/ godz. 28 zł/ 4 godz. 

Uwagi: cena dotyczy wynajęcia stołu do tenisa stołowego / boiska do badmintona. 
 

Rezerwacja pomieszczenia wejście 4 wejścia 
siłownia  50 zł 160 zł 

sala fitness 50 zł 160 zł 
sauna 40 zł 130 zł 

grota solna 60 zł 200 zł 
kręgielnia (1 tor) 50 zł 160 zł 

kręgielnia (2 tory) 90 zł 300 zł 
kręgielnia (3 tory) 120 zł 400 zł 

szatnia 10 zł - 
Uwagi: wejście: grota solna – 45 minut,  kręgielnia, siłownia, sala fitness, sauna – 60 minut. 

 
 

CENY  KARNETÓW 
„Karnet wartościowy” Cena  Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 
„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 
„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

- karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu 
zależy od  taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych 
z pobytem klienta na obiekcie zgodnie z cennikiem dla osób fizycznych. 



OSOBY  FIZYCZNE – bilety  
 

PŁYTA  BOISKA cała sektor  
oświetlenie 50 % 100% 50 %   100% 

od 1 października do 31 marca 50 zł/ godz. 60 zł/ godz. 25 zł/ godz. 30 zł/ godz. 
od 1 kwietnia do 30 września 30 zł/ godz. 40 zł/ godz. 15 zł/ godz. 20 zł/ godz. 

od 1 lipca do 31 sierpnia * 10 zł/ godz. 15 zł/ godz. 5 zł/ godz. 10 zł/ godz. 
Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi - 20% od obowiązującej ceny 

* zniżka dotyczy: dzieci, uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia (za okazaniem legitymacji). 
- opłaty dodatkowe: 10 zł – udostępnienie dodatkowej  szatni w hali sportowej. 

 
  Stawka normalna Stawka ulgowa Aktywny Senior 60+ 

TENIS  STOŁOWY 3 zł /osoba 2 zł/ osoba 1,5 zł/ osoba 
BADMINTON 4 zł/ osoba 3 zł/ osoba 2,5 zł/ osoba 

Uwagi:  stawka za 60 minut 
 

SAUNA FIŃSKA 
Stawka normalna Stawka ulgowa Aktywny Senior 60+ 

10 zł / osoba 7 zł / osoba 5 zł/ osoba 
Uwagi: wejście sauna – 90 minut. 

 

SAUNA INFRARED 
Stawka normalna Stawka ulgowa Aktywny Senior 60+ 

10 zł / osoba 7 zł / osoba 5 zł/ osoba 
Uwagi: wejście sauna – 90 minut. 

 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS Stawka normalna Stawka ulgowa Aktywny Senior 60+ 
6 zł / osoba 4 zł / osoba 3 zł/ osoba 

Uwagi:  wejście siłownia / sala fitness - 90 minut. 
 

GROTA SOLNA Stawka normalna Stawka ulgowa Aktywny Senior 60+ 
8 zł / osoba 5 zł / osoba 4 zł/ osoba 

„Bilety rodzinne” „1 +1” „1 +2” „2 + 1” „2 + 2”  
11 zł 15 zł 18 zł 20 zł  

Rezerwacja pomieszczenia 40 zł   30 zł 
Uwagi:  
- wejście grota solna:45 minut, 
- dzieci do ukończenia 3 roku  życia: wstęp wolny, 
- z groty solnej w ramach rezerwacji pomieszczenia może korzystać maksymalnie 8 osób. 

 
ZAJĘCIA   

AEROBIKU / JOGI 
Wejście jednorazowe Aktywny Senior 60+ 

8 zł 6 zł 
Uwagi:obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

 

KRĘGIELNIA do godz. 16.00  od godz. 16.00 do 19.00 po godz. 19.00 
1 tor 3 tory 1 tor 3 tory 1 tor 3 tory 

poniedziałek 15 zł * 40 zł * 20 zł 50 zł 25 zł 65 zł 
wtorek– czwartek 15 zł * 40 zł * 30 zł 80 zł 35 zł 95 zł 
piątek 15 zł * 40 zł * 30 zł 80 zł 40 zł 110 zł 
sobota, niedziela, święta 30 zł 80 zł 35 zł 95 zł 45 zł 110 zł 

Aktywny Senior 60+ Zniżka wynosi - 20% od obowiązującej ceny 
Uwagi: 
- wejście kręgielnia:60 minut, 
- * dotyczy wynajęcia w dni wolne od zajęć szkolnych. 



 
OSOBY  FIZYCZNE - karnety 

 
„KARNETY  PUNKTOWY” 

ZAJĘCIA AEROBIKU/ JOGI Wejście karnetowe Aktywny Senior 60+ 
6 zł   razy ilość zajęć 5 zł   razy ilość zajęć 

 

- obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

SIŁOWNIA / SALA FITNESS Stawka normalna Stawka ulgowa Aktywny Senior 60+ 
16 wejść * 65 zł 40 zł 32 zł 

miesięczny** 80 zł 60 zł 50 zł 
Uwagi:   
- Z karnetupunktowego „zdejmowana” jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 
*   Karnet 16 wejść: bezterminowy, czas wejścia 90 minut. 
** Karnet imienny: wejście raz dziennie, czas wejścia- 135 minut, ważny 30 dni od daty zakupu. 

 

 „KARNETY  WARTOŚCIOWE” Cena Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 
„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 
„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

Uwagi: 
- karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu 
zależy od  taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych 
z pobytem klienta na obiekcie, 
- karnet umożliwia skorzystanie z zajęć: aerobiku, jogi w przypadku wolnych miejsc na grupie, 
- karnety obejmują wejścia jednorazowe z wyłączeniem wynajmu płyty boiska, 
- nie upoważnia do wykupienia usług dostępnych na podstawie „karnetu punktowego”. 

 
OPŁATY  DODATKOWE 

Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł 
Zniszczenie lub zgubienie transpondera 20 zł 
Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 15 zł 
Uwagi: 
- opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 

 

UWAGI OGÓLNE: 
- czas korzystania z obiektu liczony jest od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 
- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna dopłata 
w wysokości 1/10 ceny biletu, 

- bilet rodzinny tj. jedna lub dwie osoby dorosłe + dzieci  w  wieku uprawniającym je do skorzystania 
ze stawki ulgowej. 

 

 

 

 

        



       Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
       Burmistrza Miasta Bierunia 

 

CENNIK  OPŁAT   

- obiekty zewnętrzne przy G-1 w Bieruniu ul. Warszawska 294A 
- obiekty zewnętrzne przy SP nr 1 w Bieruniu ul. Kadłubowa 15 
 

OSOBY INDYWIDUALNE  
zorganizowane w grupy  

Cena Dzieci i młodzież   
do 26 r.ż. 

Aktywny  

Senior 60+ 

Boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa) 15 zł 0 zł  * 10 zł 
Boisko do piłki ręcznej 10 zł 0 zł  * 5 zł 
Boisko do siatkówki 10 zł 0 zł  * 5 zł 
Boisko do koszykówki  10 zł 0 zł  *  5 zł 
Boisko do tenisa  10 zł ** 0 zł  *  5 zł  
 PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE 
Boisko do piłki nożnej (sztuczna trawa) 30 zł 
Boisko do piłki ręcznej 20 zł 
Boisko do siatkówki 20 zł 
Boisko do koszykówki  20 zł 
Boisko do tenisa  20 zł 
Uwagi: 
- opłaty dodatkowe: 10 zł – oświetlenie boiska, 5 zł – udostępnienie 1 szatni w hali sportowej, 
- podane ceny to stawka za 1,5 godziny zegarowej, 
- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna 

dopłata w wysokości 1/10 ceny biletu i opłaty dodatkowej, 
- wstęp wolny lub ze zniżką przysługuje grupom, które w 100 % składają się z osób 

posiadających prawo do zniżki, 
- opłaty można realizować za pomocą karnetu wartościowego. 
 
* dzieci i młodzież do 26 r.ż. mogą korzystać nieodpłatnie (za okazaniem legitymacji) 

z obiektów  zewnętrznych, bez oświetlenia  tylko w godzinach, na które nie została przyjęta 
rezerwacja, 

** osoby indywidualne  mogą korzystać nieodpłatnie z obiektów  zewnętrznych 
(z wyłączeniem kortów do tenisa) bez oświetlenia  tylko w godzinach, na które nie została 
przyjęta rezerwacja, 

. 
 

REZERWACJA  CAŁEGO  OBIEKTU   
ilość godzin 1 godz. 2 godz. 3 godz. każda następna godzina 

z oświetleniem 120 zł 230 zł 330 zł + 80 zł 
bez oświetlenia 90 zł 170 zł 240 zł + 50 zł 

Uwagi: 
- obowiązuje dobowe rozliczanie godzin rezerwacji. 

 

 

 



       Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
       Burmistrza Miasta Bierunia 
CENNIK  OPŁAT   
- basen przy SP-1 w Bieruniu ul. Kadłubowa 15. 

CENY  BILETÓW 
Poniedziałek – Niedziela i Święta Normalny Ulgowy Aktywny Senior 60+ 

Bilet wstępu na basen (bez strefy SPA) 8 zł 4 zł 3 zł 
Bilet OPEN (ze strefą SPA) 10 zł 5 zł 4 zł 
Zajęcia Aquaaerobiku: wejście jednorazowe 14 zł  12 zł 

Ferie zimowe i wakacje do godziny 16.00 (obowiązuje godzina wejścia) 
Bilet wstępu na basen (bez strefy SPA) 6 zł 2 zł 1,5 zł 
Uwagi: 
- jedno wejście – tj.70 minut od momentu wydania do zdania transpondera w kasie, 
- za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut pobytu na obiekcie naliczana jest proporcjonalna dopłata 
w wysokości 1/10 ceny biletu, 
- wstęp bezpłatny przysługuje: 

a) opiekunom grup zorganizowanych - na każde 15 osób jeden opiekun, 
b) dzieciom do ukończenia 6 r.ż – wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Opłatę ponosi opiekun.  

Bilet opiekuna uprawnia do wprowadzenia maksymalnie dwójki dzieci. 
CENY  KARNETÓW 

„Karnet 
wartościowy” 

Cena  Gratis Wartość 

„Karnet 55” 50 zł 10 % 55 zł 
„Karnet 115” 100 zł 15 % 115 zł 
„Karnet 180” 150 zł 20 % 180 zł 

Uwagi: 
- karnet wartościowy pozwala na wejście dowolnej liczby osób. Wartość „zdejmowana” z karnetu 
zależy od  taryfy wejścia, czasu pobytu oraz pozostałych parametrów cennikowych związanych z 
pobytem klienta na obiekcie, 
- karnet umożliwia skorzystanie z zajęć aquaaerobiku w przypadku wolnych miejsc na grupie, 
- nie upoważnia do wykupienia usług dostępnych na podstawie „karnetu punktowego”. 

„Karnet punktowy” Wejście karnetowe  Aktywny Senior 
Zajęcia Aquaaerobiku 48 zł / 4 zajęcia 40 zł / 4 zajęcia 

Uwagi: 
- Z karnetu punktowego „zdejmowana” jest wartość 1 punktu  za każde wejście, 
- karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu,obowiązuje regulamin prowadzonych zajęć. 

CENY  WYNAJMU  OBIEKTU 
Harmonogram  pracy obiektu Godziny 

ogólnodostępne  
Godziny 
pozostałe   

Tor pływacki 50 zł Nie dotyczy 
Niecka basenowa 350 zł 200 zł  
Niecka basenowa + dodatkowe atrakcje (bez SPA) 450 zł 300 zł 
Niecka basenowa + SPA (bez dodatkowych atrakcji) 450 zł 300 zł 
Niecka basenowa + dodatkowe atrakcje + SPA 500 zł 400 zł 
SPA Nie dotyczy 100 zł 
Uwagi : podane ceny to stawka za 1 godzinę korzystania z obiektu. 
SPA – tj. sauna fińska, sauna parowa, strefa natrysków i strefa wypoczynku. 
Dodatkowe atrakcje – tj. zjeżdżalnia, jacuzzi, sauna infrared (podczerwień). 

OPŁATY  DODATKOWE 
Karta magnetyczna wielokrotnego użytku (jednorazowa opłata bezzwrotna) 15 zł 
Zniszczenie lub zgubienie transpondera 20 zł 
Zniszczenie lub zgubienie kluczyka do szafki depozytowej 15 zł 
Uwagi:  opłaty dodatkowe nie mogą być realizowane za pomocą karnetu wartościowego. 



       Załącznik nr 4 do Zarządzenia  
       Burmistrza Miasta Bierunia 

 
CENNIK  OPŁAT   
- obiekt sportowy w Bieruniu ul. Chemików 40, 
- obiekt sportowy w Bieruniu ul. Warszawska 270. 
 

OSOBY INDYWIDUALNE   Cena za dobę Cena za godzinę Oświetlenie  
Boisko boczne 500 zł 50 zł  50 zł / godz. 
Boisko główne 1 000 zł 100 zł  
Uwagi:  
- 2 szatnie w cenie wynajmu, 
- dodatkowa szatnia 10 zł. 

 
PODMIOTY GOSPODARCZE, 

pozostałe organizacje 
Cena za dobę Cena za godzinę Oświetlenie  

Boisko boczne 1 000 zł 100 zł  100 zł / godz. 
Boisko główne 1 500 zł 150 zł  
Cały obiekt 2 000 zł 200 zł  
Uwagi:  
- cena nie zawiera opłat za: media (prąd, woda, ścieki), sprzątania obiektu i wywozu odpadów. 

 
BOISKO DO TENISA Cena Aktywny Senior 60+ 
Osoby indywidualne 10 zł / 90 minut 5 zł / 90 minut 
Podmioty gospodarcze, pozostałe organizacje 20 zł / 90 minut  
Opłata dodatkowa za oświetlenie kortów 10 zł / 90 minut 
Dzieci i młodzież do 26 r.ż. 0 zł  * 
Uwagi: 
* dzieci i młodzież do 26 r.ż. mogą korzystać nieodpłatnie (za okazaniem legitymacji) z kortów do 

tenisa, bez oświetlenia  tylko w godzinach, na które nie została przyjęta rezerwacja, 
* wstęp wolny przysługuje grupom, które w 100 % składają się z osób posiadających prawo do 

zniżki. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Załącznik nr 5 do Zarządzenia  
       Burmistrza Miasta Bierunia 
 
CENNIK  OPŁAT   
- strzelnica sportowa w Bieruniu ul. Królowej Jadwigi 10 
 

Strzelanie z KBKS, PS 
OSOBY INDYWIDUALNE  CENA Aktywny Senior 60+ 
Wynajem stanowiska strzeleckiego 10 zł/godz. 8 zł/godz. 
Wynajem całej strzelnicy (8 stanowisk) 60 zł/godz. 50 zł/godz. 
Strzał 1 zł 0,80 zł 
Strzał (tarcze automatyczne) 1,5 zł 1,50 zł 
Dodatkowa tarcza 0,20 zł 0,20 zł 
PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE   CENA 
Wynajem stanowiska strzeleckiego 20 zł/godz. 
Wynajem całej strzelnicy  120 zł/godz. 
Strzał 2 zł 
Strzał (tarcze automatyczne) 3 zł 
Dodatkowa tarcza 0,20 zł 
Uwagi: 
- cena za strzał obejmuje: korzystanie z broni, nabój, tarczę (1 na 10 strzałów), obsługę,  
- minimalna ilość strzałów 10. 

 
 

Strzelanie z broni pneumatycznej 
OSOBY INDYWIDUALNE  CENA Aktywny Senior 60+ 
Wynajem stanowiska strzeleckiego 10 zł/godz. 8 zł/godz. 
Wynajem 4 stanowisk  30 zł/godz. 25 zł/godz. 
Strzał 0,20 zł 0,15 zł 
Dodatkowa tarcza  0,10 zł 0,10 zł 
PODMIOTY GOSPODARCZE, POZOSTAŁE ORGANIZACJE  CENA 
Wynajem stanowiska strzeleckiego 20 zł/godz. 
Wynajem 4 stanowisk  60 zł/godz. 
Strzał 0,40 zł 
Dodatkowa tarcza 0,20 zł 
Uwagi: 
- cena za strzał obejmuje: korzystanie z broni, nabój, tarczę (3 na 25 strzałów), obsługę,  
- minimalna ilość strzałów 25. 

 

 


