Załącznik do Zarządzenia nr 1174 /2022
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 14 września 2022 r.
OBIEKY I URZĄDZENIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
1. Pełna odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Stadion sportowy przy ul. Spokojnej
1 godzina treningu bez oświetlenia
185,00 zł
1 godzina treningu z oświetleniem
260,00 zł
Mecz mistrzowski lub towarzyski
360,00 zł
Kort tenisowy – zadaszony
od 1 maja do 30 września
8.00 – 14.00
40,00 zł
14.00 – 22.00
50,00 zł
od 1 października do 30 kwietnia
8.00 – 14.00
55,00 zł
14.00 – 22.00
75,00 zł
Szkółka tenisa ziemnego
Zajęcia indywidualne – 1 osoba + instruktor
100 zł
Zajęcia indywidualne – 2 osoby + instruktor
55 zł od osoby
Zajęcia indywidualne – 3 osoby + instruktor
40 zł od osoby
Zajęcia indywidualne – 4 osoby + instruktor
33 zł od osoby
Kort tenisowy - zewnętrzny
1 godzina za kort tenisowy – bilet normalny
20,00 zł
½ godziny za kort tenisowy – bilet normalny
10,00 zł
1 godzina za kort tenisowy – bilet ulgowy*
10,00 zł
1 godzina za kort tenisowy – emeryci
10,00 zł
½ godziny za kort tenisowy – bilet ulgowy*
5,00 zł
½ godziny za kort tenisowy - emeryci
5,00 zł
1 godzina za korzystanie ze ściany kortu tenisowego
7,00 zł
10 godzin (karnet) za kort tenisowy
160,00 zł
Kort tenisowy zewnętrzny w ramach Karty Mieszkańca Gminy Rawicz
1 godzina za kort tenisowy – bilet normalny
16,00 zł
½ godziny za kort tenisowy – bilet normalny
8,00 zł
1 godzina za kort tenisowy – bilet ulgowy*
9,00 zł
1 godzina za kort tenisowy – emeryci
9,00 zł
½ godziny za kort tenisowy – bilet ulgowy*
4,50 zł
½ godziny za kort tenisowy - emeryci
4,50 zł

Stadion sportowy im. Floriana Kapały ul. Sportowa
(płyta boczna)

1 godzina treningu bez oświetlenia
1 godzina treningu z oświetleniem
Mecz mistrzowski lub towarzyski

60,00 zł
260,00 zł
360,00 zł
(płyta główna)

185,00 zł

1 godzina treningu
(tor żużlowy)

Wg stawek ustalonych w indywidualnych umowach

Stadion sportowy Sarnowa
1 godzina treningu
1 godzina treningu ½ płyty boiska

125,00 zł
60,00 zł

Stadion sportowy w Dębnie Polskim
125,00 zł

1 godzina treningu
1 godzina treningu ½ płyty boiska

60,00 zł

Sala sportowa ul. Kopernika
1 godzina treningu

70,00 zł

*Bilet ulgowy - młodzież szkolna i osoby niepełnosprawne (w tym renciści); za okazaniem stosownej
legitymacji.

Teren rekreacyjny na byłym poligonie wraz ze strzelnicą oraz kąpieliskiem
(strzelnica pneumatyczna)
Opłata za jedną godzinę strzelania od osoby
20,00 zł z własną bronią i amunicją
(strzelnica kulowa)
Opłata za jedną godzinę strzelania od osoby
25,00 zł z własną bronią i amunicją
(strzelnica pneumatyczna i kulowa)
Opłata za jedną godzinę korzystania ze strzelnicy
50,00 zł z własną bronią i amunicją
w ramach zawodów i treningów
Opłata za jeden dzień korzystania ze strzelnicy
300,00 zł z własną bronią i amunicją
w ramach zawodów i treningów
Opłata za jeden dzień korzystania ze strzelnicy
300,00 zł
w ramach imprez rekreacyjnych (bez strzelania)
Opłata za jeden dzień korzystania ze strzelnicy
500,00 zł z własną bronią i amunicją
w ramach imprez rekreacyjnych (ze strzelaniem)
(kąpielisko)
Opłata za wynajem powierzchni pod punkt
20,00 zł (doba)
gastronomiczno-handlowy (kąpielisko)
2. Odpłatność z 50% zniżką za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
wnoszą osoby indywidualne pod warunkiem, że są to uczniowie szkół i placówek
oświatowych lub osoby niepełnosprawne.
3. Odpłatność zryczałtowana za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji
wynosi 50,00 zł za 1 miesiąc.
Opłaty zryczałtowane uiszczają:
a. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne
gminy w ramach i w zakresie umów zawartych z gminą, nie będące organizacjami
pożytku publicznego,
b. kluby sportowe, które prowadzą działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
których działalność wspiera gmina w ramach i w zakresie umów zawartych z gminą,
c. organizacje pozarządowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie
działające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny w zakresie
kultury, kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki lub realizujące programy
profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę.
4. Wynajęcie lub wydzierżawienie stadionów na imprezy komercyjne i obozy sportowe wg
stawek ustalonych w indywidualnych umowach.

